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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

01/651

PORTARIA CPSC/Com5°DN/ComOpNav/MB N° 35, DE 24 DE JUNHO DE 2022.

Aprova a 1a Revisão das Normas e Procedimentos
da Capitania dos Portos de  Santa Catarina (NPCP-
SC/2022 – 1a Revisão).

O CAPITÃO DOS PORTOS DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe
são conferidas  pela Portaria n° 135/ComOpNav, do Comando de Operações Navais, de 27 de
novembro de 2018, a Portaria MB/MD n° 37, do Comandante da Marinha, de 21 de fevereiro
de 2022, conforme o preconizado no inciso I, do art. 4° da Lei n° 9.537, de 11 de dezembro de
1997 (LESTA), e regulamentado pela Portaria n° 102/DPC, do Diretor de Portos e Costas, de 20
de maio de 2013, resolve:

Art. 1° Aprovar a 1a Revisão das NORMAS E PROCEDIMENTOS DA CAPITANIA
DOS PORTOS DE SANTA CATARINA – NPCP-SC (1a Revisão),  Edição 2022,  que se encontram
publicadas  na  página  web “https://www.marinha.mil.br/cpsc/node/372”  e  que  a  esta
acompanha.

Art. 2° As alterações dos itens desta Norma serão aprovadas e expedidas por
meio  de  Portarias  Normativas  desta  Capitania,  sendo  registradas  na  Folha  de  Registro  de
Modificações (FRM) da própria NPCP-SC/2022 (1a Revisão),  e publicadas nos sites da DPC e
desta Capitania.

 Art. 3° Fica revogada a Portaria n° 9/CPSC, de 11 de março de 2016. 

Art. 4° Esta Norma entra em vigor em 24 de julho de 2022.

CAIO VINÍCIUS CESAR FEITOSA
Capitão de Mar e Guerra

Capitão dos Portos

63048.001289/2022-71
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NORMAS E PROCEDIMENTOS DA 
CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

FOLHA DE REGISTRO DE MODIFICAÇÕES

NÚMERO
DA

ALTERAÇÃO

PORTARIA
CPSC/Com5°DN
ComOpNav/MB

PÁGINAS AFETADAS
DATA DE
VIGÊNCIA

1ª Revisão
Port. n° 35, de 24/06/22

DOU n° 121, de 29/06/22
- 24/07/22

Mod.1 Port. n° 36, de 17/10/22 5-A-4, 5-C-6 , 5-C-7 e 5-C-8 17/10/22

Mod.2 Port. n° 37, de 21/10/22 XII, 5-2, 5-3, anexo 5-A e anexo 5-C 27/10/22

Mod.3 Port. n° 38, de 24/10/22
X, 4-5, 4-17, 4-18, 4-19, 4-20, 4-21, 4-22, 4-25, 
4-26, 5-1, 5-2,  5-4, 5-5, 5-8, 5-9, 5-11 e 5-12.

1o/11/22
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GLOSSÁRIO DE  SIGLAS

SIGLAS SIGNIFICADOS

1OM Primeiro Oficial de Máquinas

1ON Primeiro Oficial de Náutica

2OM Segundo Oficial de Máquinas

2ON Segundo Oficial de Náutica

AB Arqueação Bruta

AG Agência da Capitania dos Portos ou Agente da Capitania dos Portos

AgF Agência Fluvial

AIS Automatic Identification System (Sistema de Identificação Automática)

AIT Atestado de Inscrição Temporário

AJB Águas Jurisdicionais Brasileiras

AMD Agente de Manobra e Docagem

AM Autoridade Marítima

AAM Agente da Autoridade Marítima

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações

ANP Agência Nacional do Petróleo

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária

APA Área de Proteção Ambiental

APABF Área de Proteção Ambiental Baleia Franca

APM Aprendiz de Motorista

APP Aprendiz de Pesca

ART Anotação de Responsabilidade Técnica

ARA Arrais Amador

ASA Auxiliar de Saúde

BC Boia Cega (auxílio à navegação)

BL Boia Luminosa (auxílio à navegação)

BP Bollard Pull

CBSN Curso Básico de Segurança de Navio 

CCB Capitão de Cabotagem

CDM Condutor de Máquinas

CESPORTOS Comissão Estadual de Segurança nos Portos, Terminais e Vias 

Navegáveis

CFAQ Curso de Formação de Aquaviário

CF Capitania Fluvial 

CFL Capitão Fluvial

CHA Carteira de Habilitação de Amador

CHM Centro de Hidrografia da Marinha

CIC Code Code for the Investigation of Marine Accidents and Incidents ( Código 

para a Investigação de Acidentes e Incidentes Marítimos) 

CIEVS Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde
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SIGLAS SIGNIFICADOS

CIR Caderneta de Inscrição e Registro

CLC Comandante de Longo Curso

CLP Certificado de Livre Prática 

CMA Calado Máximo de Atracação

CMR Calado Máximo Recomendado

CMF Contramestre Fluvial

CMP Condutor Motorista de Pesca

CN Carta Náutica

CNA Certificado Nacional de Arqueação

CNEN Comissão Nacional de Energia Nuclear 

Com5°DN Comando do 5° Distrito Naval

ComOpNav Comando de Operações Navais

CONAPRA Conselho Nacional de Praticagem 

CP Capitania dos Portos ou Capitão dos Portos

CPA Capitão Amador

CPI Contramestre de Pesca na Navegação Interior

CPSC Capitania dos Portos de Santa Catarina 

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

CSN Certificado de Segurança da Navegação

CTF Condutor Maquinista Motorista Fluvial

CTR Contramestre

CTS Certificado de Tripulação de Segurança

CZA Cozinheiro

DAU Dívida Ativa da União

DELItajaí Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí 

DELLaguna Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna 

DELSFSul Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul 

DHN Diretoria de Hidrografia e Navegação

DL Delegacia da Capitania dos Portos ou Delegado da Capitania dos Portos

DPC Diretoria de Portos e Costas ou Diretor dos Portos e Costas

DOU Diário Oficial da União

ELT Eletricista

ENF Enfermeiro

EPM Ensino Profissional Marítimo

EPIRB Emergency Position Indicating Radio Beacon (Radio Baliza Indicadora de 

Posição)

FAQ Folga Abaixo da Quilha

FET Farolete (sinal de auxílio à navegação)

FR Farol (sinal de auxílio à navegação)

FRM Folhas de Registro de Modificações
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SIGLAS SIGNIFICADOS

FMSS Full Mission Shiphandling Simulator (Simulador de Manobra de Navio 

tipo Missão Completa)

FSC Flag State Control (Controle do Estado de Bandeira)

GAA Grupo de Acompanhamento e Avaliação

GAP Grupo de Atendimento ao Público

GPS Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global)

GRU Guia de Recolhimento para União

GVI Grupo de Vistoria e Inspeção

HF High Frequency (Alta Frequência)

IA Inquérito Administrativo

IAFN Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis

ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

IMA/SC Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo 

Internacional de Mercadorias Perigosas)

IML Instituto Médico legal

IMO International Maritime Organization (Organização Marítima 

Internacional)

ISAIM Investigação de Segurança dos Acidentes e Incidentes Marítimos

ISPS Code International Ship and Port Facility Security Code (Código Internacional 

para Proteção de Navios e Instalações Portuárias)

LESTA Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário 

LPETTP Licença Provisória Especial para Tripulante na Temporada de Verão

LPERATP Licença Provisória Especial de Reboque/Apoio para Temporada de Verão

LPET/PMNS Licença Provisória para Entrar em Tráfego para Prova de Máquinas, de

Navegação ou de Sistemas

LPET/EN Licença Provisória para Entrar em Tráfego para Exposição Náutica

LOA Length of Overall (Comprimento Máximo do Navio)

MAC Marinheiro Auxiliar de Convés

MARPOL Marine Pollution (Convenção Internacional para a Prevenção da 

Poluição por Navios)

MAM Marinheiro Auxiliar de Máquinas

MAF Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés

MB Marinha do Brasil

MCB Mestre de Cabotagem

MCF Marinheiro Fluvial de Convés

MF Medium Frequency (Média Frequência)

MAF Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés
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SIGLAS SIGNIFICADOS

MFC Marinheiro Fluvial de Convés

MFL Mestre Fluvial

MFM Marinheiro Fluvial de Máquinas

MGE Mergulhador que opera com ar comprimido

MGP Mergulhador que opera com Mistura Respiratória Artificial 

MMA Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas

MMSI Code Maritime Mobile Service Identity Code (Código de Identificação do 

Serviço Móvel Marítimo) 

MN Milhas Náuticas

MNC Marinheiro de Convés

MNM Marinheiro de Máquinas

MOC Moço de Convés

MOM Moço de Máquinas

MOP Motorista de Pesca

MPO Menor Profundidade Observada

MSA Mestre Amador

MTA Motonauta

NA Notas de Arqueação

NEPOM Núcleo Especial de Polícia Marítima

NM Navio Mercante 

NORMAM/DPC Normas da Autoridade Marítima da Diretoria de Portos e Costas

NORMAM/DHN Normas da Autoridade Marítima da Diretoria de Hidrografia e Navegação

NPCF Normas e Procedimentos da Capitania Fluvial

NPCP Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos

OAB Ordem dos Advogados do Brasil

OD Órgão de Despacho 

OMS Organização Mundial de Saúde

OSM Oficial Superior de Máquinas

PA Plano de Área

PAM Plano de Apoio Mútuo

PAMM Plano de Auxílio Mútuo Marítimo

PAP Patrão de Pesca de Alto Mar

PCE Plano de Controle de Emergência

PEI Plano de Emergência Individual

PEP Pescador Profissional Especializado

PLF Piloto Fluvial

PF Polícia Federal

PFS Planta Final de Situação

PIANC The World Association for Waterborne Transport Infrastructure 

(Associação Mundial para a Infraestrutura de Transportes Aquaviários)
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SIGLAS SIGNIFICADOS

PNC Plano Nacional de Contingência

POM Programa de Operação de Mergulho

POP Pescador Profissional

PPI Patrão de Pesca na Navegação Interior

PPU Portable Pilot Unit (Unidade de Piloto Portátil)

PREPS Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por 

Satélite 

PRP Praticante de Prático

PRPM Provisão de Registro de Propriedade Marítima

PRT Prático

PSCO Port State Control Officer (Oficial de Controle do Estado do Porto)

PSP Sistema Porto Sem Papel

P2R2/SC Plano Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a 

Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos

RESEX Reserva Extrativista Marinha

RBRH Revista Brasileira de Recursos Hídricos

RFB Receita Federal do Brasil

RIPEAM Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar

RLESTA Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário

RUSP Representante Único do Serviço de Praticagem

SERPRO/DF Serviço Federal de Processamento de Dados (Regional Distrito Federal)

SNP Secretaria Nacional de Portos

SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea (Convenção 

Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar)

SC Par SC Participações e Parcerias S/A

SSTA Serviço de Segurança do Tráfego Aquaviário

STA Segurança do Tráfego Aquaviário

SUF Supervisor Maquinista Motorista Fluvial

TAA Taifeiro

TEFRAN Terminal de São Francisco do Sul

TEPORTI Terminal Portuário de Itajaí

TESC Terminal Santa Catarina

TGSC Terminal de Granéis de Santa Catarina

TIE Título de Inscrição de Embarcação

TPB Tonelagem de Porte Bruto 

TUP Terminal de Uso Privativo

VHF Very High Frequency (Frequência Muito Alta)

VIGIAGRO Vigilância Agropecuária Internacional

ZP Zona de Praticagem
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INTRODUÇÃO

1 – PROPÓSITO

O presente Ato Normativo tem por propósito consolidar de forma objetiva, em uma única

publicação, o estabelecimento das normas e procedimentos atinentes às peculiaridades locais

da área de jurisdição da Capitania dos Portos de Santa Catarina e suas Delegacias subordinadas,

permitindo detalhar às Normas da Autoridade Marítima e complementar a legislação em vigor,

visando principalmente:

a) propiciar uma disposição gráfica que facilite a consulta;

b) permitir  a  atualização  das  normas  e  procedimentos  em  decorrência  da  constante

evolução dos meios de transporte e das atividades náuticas; e

c) permitir a inserção,  substituição ou supressão de seções e/ou itens,  uma vez que os

capítulos possuem numeração própria de páginas.

2 – APLICAÇÃO

Esta  publicação  se  destina,  prioritariamente,  as  atividades  exercidas  no  emprego  das

embarcações, no tráfego lacustre, fluvial e marítimo, nas atividades náuticas, nos processos de

guarda  e/ou  responsabilidade  das  embarcações  nas  marinas,  iates  clubes,  entidades

desportivas náuticas, garagem de embarcações e colônias de pescadores, atinente à segurança

da navegação, à salvaguarda da vida humana no mar e em hidrovias interiores, e à prevenção

da poluição ambiental por parte das embarcações, bem como, nas áreas portuárias, nos píeres,

nos  fundeadouros,  nas  instalações  de  apoio,  nas  obras  às  margens,  sob  ou  sobre  áreas

navegáveis e  nos  empreendimentos  comerciais  e/ou particulares  que  guardam e transitam

embarcações, quanto ao ordenamento do tráfego aquaviário.

3 – LEGISLAÇÃO 

As Normas de Procedimentos da Capitania dos Portos de Santa Catarina (NPCP-SC) é um

documento normativo decorrente do preconizado no Art. 4º da Lei n° 9.537 (Lei de Segurança

do Tráfego Aquaviário - LESTA), de 11 de dezembro de 1997, e do Decreto n° 2.596, de 18 de

maio de 1998, que a regulamenta (RLESTA).

As Normas da Autoridade Marítima (NORMAM), as Normas e Procedimentos das Capitanias

dos Portos  (NPCP)  e das  Capitanias  Fluviais  (NPCF),  bem como,  os  demais  atos  normativos

referente à Segurança da Navegação e ao Ordenamento do Tráfego Aquaviário  encontram-se

disponíveis no link “www.marinha.mil.br/dpc”, clicando na pasta “normas”. 

4 – COMPETÊNCIA

Compete à Capitania dos Portos de Santa Catarina (CPSC) definir as restrições e áreas de

navegação interior; ordenar o tráfego das embarcações de esporte/recreio, de passageiros e de

turismo  náutico;  procedimentos  para  cadastrar  e  autorizar  o  funcionamento  das  marinas,

clubes e entidades desportivas náuticas; estabelecer as saídas das embarcações e os referidos

despachos;  definir  as  ações  na  ocorrência de fatos,  acidentes  ou  incidentes  da  navegação;

estabelecer  procedimentos,  equipamentos,  materiais  e  documentos  obrigatórios  aos

condutores das embarcações; fiscalizar a manutenção dos sinais náuticos das áreas portuárias;

acompanhar os serviços de praticagem; estabelecer com a Comissão Estadual de Segurança

Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (CESPORTOS/SC) as ações da guarda portuária
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quanto à fiscalização e proibição da navegação e fundeio nos fundeadouros, canais de acesso,

bacias de evoluções e acostagem; estabelecer as áreas restritas para a navegação marítima e

fluvial,  ou  áreas  que  ofereçam  perigo,  bem como,  limitar  as  atividades  náuticas  nas  áreas

navegáveis preconizados nos Planos Municipais de Gerenciamento Costeiro.

5 – RESPONSABILIDADES

O  cumprimento  das  presentes  Normas  e  Procedimentos  são  obrigatórios  para

Comandantes de navios mercantes e de embarcações, tripulantes, práticos, agente de manobra

e  docagem,  proprietários  ou  armadores,  portuários,  aquaviários,  amadores,  agências  de

navegação,  marinas,  iates  clubes  e  entidades  desportivas  náuticas,  empresas  ou

empreendedores  de  atividades  náuticas,  colônias  de  pescadores,  autoridades  portuárias,

construtor  de  embarcações,  e  outros,  no  que  couber  a  cada  segmento  da  Comunidade

Marítima. Não excluindo o cumprimento das demais prescrições de ordem legal aplicável às

atividades marítimas e fluviais,  pelo segmento civil  do Poder Marítimo, bem como aqueles

previstos nas Convenções Internacionais aplicáveis e ratificadas pelo Brasil. 

6 – INFRAÇÕES E SANÇÕES

O  não  cumprimento  das  presentes  Normas  e  Procedimentos  será  caracterizado  como

infração às mesmas, estando o infrator sujeito às penas de multa, de suspensão da Caderneta

de Inscrição e Registro (CIR) ou da Carteira de Habilitação de Amador (CHA), da retirada de

tráfego  e  apreensão  da  embarcação,  demolição  de  obras  ou  benfeitorias,  previstas  no

Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (RLESTA). De acordo com a legislação

em vigor, as penas impostas poderão ser simultâneas e complementares, e serem impostas

liminarmente.

7 – DESCRIÇÃO 

Esta publicação está dividida em seis Capítulos, conforme descrito abaixo:

Capítulo 1 – Áreas de Jurisdição; 

Capítulo 2 – Fatos e Acidentes da Navegação; 

Capítulo 3 – Dotação de Material de Segurança e Documentos Obrigatórios;

Capítulo 4 – Procedimento para Navios no Porto;

Capítulo 5 – Parâmetros Operacionais e Procedimentos Especiais; e

Capítulo 6 – Vias Navegáveis da Jurisdição.
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CAPÍTULO 1
ÁREAS DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO I
ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E LIMITES

0101 – ORGANIZAÇÃO E JURISDIÇÃO
A Capitania dos Portos de Santa Catarina (CPSC) tem a sua sede situada na cidade de

Florianópolis e possui as seguintes Organizações Militares subordinadas:
Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí (DelItajaí); 

 Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna (DelLaguna); e
 Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul (DelSFSul).

No município de Chapecó/SC, localizado no oeste do Estado de Santa Catarina, a 600 km
de  distância  da  CPSC,  possui  uma  equipe  permanente  para  efetuar  os  atendimentos  aos
condutores das embarcações que navegam nos rios Uruguai e Pelotas, como rota de passagem
para o Estado do Rio Grande Sul e/ou do Brasil para a Argentina, e nas bacias hidrográficas de
Peperi-Guaçu, Antas, Chapecó, Irani, Peixe, Jacutinga, Canoas e Pelotas, e aos proprietários de
embarcações domiciliados nos municípios pertencentes a mesorregião do Oeste Catarinense. 

A área de jurisdição marítima está compreendida  entre as coordenadas  φ 25º58'38"S/
λ  048º35'43"W (divisa com Estado do Paraná) até  φ  29°19'32"S/ λ  049°42'45"W (divisa com
Estado do Rio Grande do Sul), nos limites das Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB). 

a) Competência 
O Comandante do 5º Distrito Naval  (Com5ºDN) é o Representante da Autoridade

Marítima para a segurança do tráfego aquaviário; a busca e salvamento de vida humana; a
assistência e salvamento de embarcações em perigo no mar, nos portos e nas vias navegáveis
interiores; a  prevenção do meio ambiente; a coordenação das atividades das Administrações
Portuárias;  a  execução  da  inspeção  naval;  a  autorização  e fiscalização  das  operações  de
pesquisa,  exploração,  remoção  ou  demolição  de  coisas  ou  bens  afundados,  submersos,
encalhados e perdidos em decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar; bem como, as
atribuições específicas delegadas na estrutura da Autoridade Marítima Brasileira estabelecida
pela Portaria no 156/MB, de 3 de junho de 2004. 

O Capitão dos Portos de Santa Catarina, Agente da Autoridade Marítima, junto aos
Delegados  das  Capitanias  dos  Portos  subordinadas  realizarão  a  fiscalização  das  ações  de
segurança  do  tráfego  aquaviário  e  da  salvaguarda  da  vida  humana, no  mar  aberto  e  em
hidrovias interiores, o ordenamento do tráfego aquaviário, à prevenção da poluição ambiental
por parte de embarcações,  plataformas fixas ou suas instalações de apoio,  a divulgação da
mentalidade  de  segurança  da  navegação,  bem  como  a  condução  dos  diversos  cursos  e
habilitações do Ensino Profissional Marítimo (EPM). 

b) Águas Jurisdicionais Brasileira e a Amazônia Azul
As  Águas  Jurisdicionais  Brasileiras  (AJB)  compreendem  as  águas  interiores  e  os

espaços  marítimos,  nos  quais  o  Brasil  exerce  jurisdição,  em  algum  grau,  sobre  atividades,
pessoas, instalações, embarcações e recursos naturais vivos e não vivos, encontrados na massa
líquida,  no leito ou no subsolo marinho,  para os fins de controle e fiscalização,  dentro dos
limites da legislação internacional e nacional. Esses espaços marítimos compreendem a faixa de
200 milhas marítimas contadas a partir das linhas de base, acrescida das águas sobrejacentes à
extensão da Plataforma Continental (PC) além das 200 milhas marítimas, onde ela ocorrer.

O Brasil possui diferentes áreas de navegações, quais sejam: as águas interiores, o
mar territorial, a zona contígua, a Zona Econômica Exclusiva (ZEE), a PC, as águas arquipelágicas
e os estreitos.
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A  Amazônia  Azul  é  a  região  que  compreende  a  superfície  do  mar,  águas
sobrejacentes ao leito do mar, solo e subsolo marinhos contidos na extensão atlântica que se
projeta a partir do litoral até o limite exterior da PC brasileira. Ela deve ser interpretada sob
quatro vertentes: econômica, científica, ambiental e da soberania.

c) Endereços  
1) Capitania dos Portos de Santa Catarina (CPSC)

Endereço: Rua 14 de Julho, nº 440, Estreito - CEP 88.075-010 – Florianópolis; 
Telefone: (48) 3281-4800, ininterrupto, e (48) 3281-4800/3281-4849/3281-4809.
Endereço na internet: https://www.marinha.mil.br/cpsc;
E-mails: cpsc.secom@marinha.mil.br (documentos administrativos)

cpsc.secom@marinha.mil.br (ouvidoria)
cpsc.segmar@marinha.mil.br (despacho de embarcações)
cpsc.secom@marinha.mil.br (GAP)

2) Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí (DelItajaí)
Endereço: Av. Prefeito Paulo Bauer, nº 1.055, Centro - CEP 88.301-020 – Itajaí; 
Telefone: (47) 3348-0129, ininterrupto.
Endereço na internet: https://www.marinha.mil.br/delitajai;
E-mails: delitajai.ouvidoria@marinha.mil.br (ouvidoria)

delitajai.segmar@marinha.mil.br (despacho de embarcações)
3) Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna (DelLaguna)

Endereço: Avenida Engenheiro Colombo Machado Salles,  nº 72, Bairro Centro -
CEP 88.790-000 – Laguna – SC; 

Telefone: (48) 3644-0196, ininterrupto. 
Endereço na internet: https://www.marinha.mil.br/dellaguna;
E-mails: dellaguna.secom@marinha.mil.br(documentos administrativos)

dellaguna.  ouvidoria  @marinha.mil.br   (ouvidoria)
dellaguna.se  gmar  @marinha.mil.br   (despacho de embarcações)
dellaguna.  ouvidoria  @marinha.mil.br   (GAP)

4) Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul (DelSFSul)
Endereço: Rua Dr Lauro Müller, nº 138, Centro - CEP 89.240-000 - São Francisco do

Sul - SC; 
Telefone: (47) 3444-2204, ininterrupto, e (47) 3444-2205.
Endereço na internet: https://www.marinha.mil.br/delsfsul;
E-mails: dlsfsul.secom@marinha.mil.br (documentos administrativos)

dlsfsul.ouvidoria@marinha.mil.br (ouvidoria)
delsfsul.segmar@marinha.mil.br (despacho de embarcações)
delsfsul.segmar@marinha.mil.br (GAP)

d) Procedimento de Atendimento Ininterrupto
1) Porto Sem Papel

As  Delegacias  (DelItajaí,  DelLaguna  e  DelSFSul)  são  integradas  do  sistema  de
movimentação  portuária  do  Serviço  Federal  de  Processamento  de  Dados  da  Regional  do
Distrito Federal (SERPRO/DF), denominado “Porto Sem Papel” (PSP), desta forma, mantém o
serviço de atendimento ininterrupto.

A Capitania dos Portos integra-se ao sistema PSP quando ocorre a navegação e
fundeio dos navios de cruzeiros na área de jurisdição.
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2) Emergências Náuticas
A CPSC e suas Delegacias subordinadas são Organizações Militares integrantes do

serviço de busca e salvamento marítimo, assim sendo, mantém a escuta permanente 24 horas
por dia, aos pedidos de socorro vindos do mar. 

d) Área de Jurisdição
As áreas de jurisdições da CPSC e das Delegacias subordinadas foram estabelecidas

pelo  Comando  de  Operações  Navais,  por  meio  da  Portaria  que  fixa  as  áreas  de  jurisdição
funcional das Capitanias dos Portos e Capitanias Fluviais, suas Delegacias e Agências, contendo
os  municípios  do Estado  de  Santa  Catarina  e  à  Organização  Militar  (OM) responsável  pelo
atendimento e que estão descritos no site das OM e relacionados no anexo 1-A desta Norma.

1) Limite Geográfico da Jurisdição
A CPSC e as Delegacias estão limitadas ao norte pelos rios Saí-guaçu, Negro, Iguaçu

e Jangada,  divisa com o Estado do Paraná,  ao sul  pelos rios Mampituba,  Morto,  Capivaras,
Pelotas e Uruguai, divisa com o Estado do Rio Grande do Sul, a oeste pelo rio Peperi-guaçu, no
trecho compreendido entre os municípios de Itapiranga (SC) e Dionísio Cerqueira (SC),  divisa
internacional do Brasil com a Argentina, e a leste pelo Oceano Atlântico.

2) Área de Fiscalização Primária
A inspeção naval destas OM atua na fiscalização das áreas marítimas pertencentes

aos  municípios  litorâneos de Florianópolis,  Itapoá,  São Francisco  do Sul,  Joinville,  Araquari,
Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Piçarras, Penha, Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú,
Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Tijucas, Governador Celso Ramos, Biguaçu, São José, Palhoça,
Paulo Lopes, Garopaba, Imbituba, Laguna, Jaguaruna,  Balneário Rincão,  Araranguá, Balneário
Arroio da Silva, Balneário Gaivota e Passo de Torres. 

A fiscalização interiorana ocorre nos rios navegáveis, bacias hidrográficas, lagoas,
baías e áreas fluviais similares que constam no Capítulo 6 desta Norma. 

Existem áreas  de  atuação  de  atividades  náuticas  e  ações  de  fiscalizações  pela
Capitania dos Portos de Santa Catarina que ocorrem em cursos d'água limítrofes do estado ou
na jurisdição dos municípios localizados à margem esquerda: 

I) No rio Iguaçu a travessia regular  no entre os municípios de Irienópolis/SC e
Paula Freitas/PR; 

II) No rio Uruguai a navegação das embarcações no trecho compreendido entre os
municípios de Alto Bela Vista (SC) e Itapiranga (SC) e existem as seguintes travessias regulares
entre os municípios de Itapiranga/SC e Barra de Guarita/RS, de Mondaí/SC e Vicente Dutra/RS,
de Alto Bela Vista/SC e Marcelino Ramos/RS, Palmitos/SC e Alpestre/RS, Águas de Chapecó/SC
e  Alpestre/RS,  Chapecó/SC  e  Erval  Grande/RS,  Concórdia/SC  e  Marcelino  Ramos/RS,
Capinzal/SC e Machadinho/RS;   

III) Os lagos do rio Uruguai pertencentes a usina hidrelétrica de Itá, entre Itá/SC e
Aratiba/RS;  

IV)No rio Pelotas a navegação das embarcações no trecho compreendido entre os
municípios de Piratuba (SC) e Bom Jardim da Serra (SC); 

V) No rio Peperi-Guaçu a navegação das embarcações no trecho compreendido
entre os municípios de Itapiranga (SC) e Dionísio Cerqueira (SC); e

VI)As estruturas náuticas, as áreas de fundeio, píeres e as embarcações quando
atracada  ou  arribada  nos  municípios  de  São  João  do  Sul/SC  e  de  Passo  de  Torres/SC  são
fiscalizadas pela DelLaguna. 
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0102 - ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Os serviços previstos nas Normas da Autoridade Marítima para os Departamentos do

EPM, de Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) e do Grupo de Vistoria e Inspeção (GVI) são
disponibilizados no Grupo de Atendimento ao Público (GAP), tais como: recebimento e entrega
de documentos, pedidos de vistorias a embarcações e navios mercantes, emissão e julgamento
de autos de infração e recursos, mudança de categorias, cursos, emissão, renovação e segunda
via  de  documentos  de  habilitação  de  aquaviários,  trabalhadores  portuários  e  amadores,
orientação para a emissão de guias para recolhimento bancário e agendamento eletrônico,
dentre outros destinados à Comunidade Marítima.

A  relação  completa  dos  serviços  prestados,  bem  como  os  prazos  e  documentação
necessária para a solicitação desses serviços, poderão ser encontradas nas Cartas de Serviços
ao Usuário, disponíveis nos sites da Capitania e das Delegacias subordinadas.

A  solicitação  dos  serviços  deverá  ser  agendada  eletronicamente  diretamente  pelos
interessados  ou,  quando  couber,  por  seus  respectivos  prepostos  legalmente  instituídos
empregando no agendamento o CPF/CNPJ do interessado.  O agendamento  de serviços que
requeiram o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) somente poderá ser feitos
após a compensação bancária da GRU. A obtenção da GRU para pagamento poderá ser feita
diretamente  no  site  da  Diretoria  de  Portos  e  Costas  (DPC),  por  meio  do  link
“http://www.marinha.mil.br/dpc/servicos_da_diretoria”  e  após  GRU  compensada,  o
agendamento pelo link “http://sistemas.dpc.mar.mil.br/sisap/agendamento/#/”.
 O interessado deverá vestir roupas adequadas, pois não serão permitidos o ingresso e a
permanência nas dependências do GAP de pessoas com trajes em desacordo com o decoro
militar. A pessoa não poderá estar descalça, trajando sem camisa, shorts, trajes de banho ou
similares. É vedado o ingresso, também, de animais domésticos por não possuir estruturas e
espaços próprios. 

O horário de atendimento ao público nos dias úteis,  para os serviços citados,  estão
descritos  na  Carta  de  Serviços  aos  Usuários disponíveis  nos  site  desta  Capitania  ou  das
Delegacias subordinadas, bem como, qualquer  alteração prevista no horário de atendimento
será divulgado nos quadros de avisos e nos sites, com a devida antecedência. 

 a) Serviços Disponíveis para Atendimento:
1) os  serviços  que  não  estão  previstos  o  agendamento  eletrônico,  como

recebimentos  de  documentos,  serão efetuados  diretamente  no GAP.  O interessado deverá
atentar que as pessoas com horário previamente agendado, portadoras de deficiência, idosos
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes e acompanhadas por
crianças  de  colo  terão  prioridade,  nos  termos  estabelecidos  nas  Leis  nº  10.048/2000  e  nº
10.741/2003; 

2) as provas teóricas para a emissão da Carteira de Habilitação de Amadoras  são
realizadas de forma eletrônica, aplicadas em terminal instalado nas dependências do Serviço de
Segurança do Tráfego Aquaviário (SSTA) e necessitam do agendamento prévio; 

3) os projetos de Obras, Dragagens, Aterros, Pesquisa, Bens Soçobrados e Auxílio à
Navegação  (Sinais  Náuticos)  em  Águas  Navegáveis  (mar  aberto,  lacustre,  áreas  portuárias,
bacias  e  hidrovias  interiores),  assim  como,  a  avaliação  de  requisitos  operacionais,  que
necessitam de reunião técnica específica com a empresa de engenharia, o interessado deve
agendar,  com  10  (dez)  dias  úteis  de  antecedência  a  análise  dos  projetos  requeridos
diretamente com a Seção de Obras e Sinalizações da Capitania dos Portos ou das Delegacias
subordinadas.
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O interessado deverá manter o registro de e-mail e telefones atualizados para a
eventual  necessidade de convocação pela Capitania,  órgão de análise para  deferimento ou
indeferimento, para a realização de inspeção no local da obra ou esclarecimento requerido; 

4) o  Sistema  Porto  Sem  Papel  (PSP)  é  processado  pelo  Serviço  Federal  de
Processamento de Dados/DF é ininterrupto. O processamento nos dias de final de semana e no
período  noturno  ocorre  de  forma  eletrônica  pela  equipe  de  serviço,  não  ocorrendo
atendimento presencial,  sendo apreciado as demandas dos Agentes Marítimos pelos e-mail
e/ou telefones:

I) DelItajaí: delitajai.segmar@marinha.mil.br  ou tel (47) 3348-0129; 
II) DelLaguna: dellaguna.segmar@marinha.mil.br ou tel (48) 3644-0196; e
III) DelSFSul: delsfsul.segmar@marinha.mil.br   ou tel (47) 98844-5694. 

5) o atendimento presencial, nos processos do PSP, nas ações de arribadas técnicas
controladas  pelas  Agências  Marítimas,  na movimentação dos veleiros  estrangeiros  e outras
embarcações, ocorrerá nas Seções de Controle e Coordenação das Atividades Marítimas da
Capitania dos Portos ou das Delegacias subordinadas, de segunda a quinta-feira das 08h10 às
16h20; e

6) o despacho administrativo e o recebimento de documentos do EPM, do STA e do
GVI, em  Chapecó/SC, ocorrerá no posto de atendimento avançado, localizado à rua Reinaldo
Pinhat,  nº  360,  bairro  Quedas  do Palmital,  de  segunda  a  sexta  das  08h10  às  11h40,  e  de
segunda a quinta das 14h10 às 16h40.  

b) Venda de Publicações:
As publicações (Rol de equipagem e Rol Portuário), serão fornecidas pelo GAP, após o

pagamento da GRU expedida pelo próprio GAP. O RIPEAM e outras publicações/impressos do
EPM, poderão ser adquiridas no endereço eletrônico www.cartasnauticasbrasil.com.br     no link
Livros/Livros da DPC, e serão entregues ao interessado pelos correios.

 c) Vistoria de Embarcações e/ou Cumprimento de Exigências: 
 As solicitações de vistoria de embarcações e/ou cumprimento de exigências, com os
processos devidos em andamento,  deverão ser feitas diretamente ao Setor responsável,  no
horário  de atendimento ao  público nos  guichês  do GAP,  devendo ser  agendada com,  pelo
menos, 48 horas de antecedência.

O  interessado  deverá  providenciar  o  transporte  das  comissões  de  vistorias,  e  se
necessário, também, as despesas de alimentação e de estadia, de acordo com as normas em
vigor. 

 d) Contratação de Despachantes: 
 A Capitania dos Portos esclarece que a contratação de Despachantes para a execução
de serviços junto à Autoridade Marítima é OPCIONAL. 

Os atendentes da CPSC e de suas Delegacias estão habilitados e orientados a prestar
todas as informações de maneira a possibilitar que o próprio usuário realize todo o processo.
No caso de dúvidas, qualquer usuário poderá buscar as informações necessárias.

Mesmo  que  use  os  serviços  do  despachante  é  importante  o  usuário  ter  o
conhecimento que pelo número do protocolo do serviço ou documento, é possível acompanhar
a  qualquer  momento,  o  andamento  do  processo,  realizando  o  acesso  por  meio  do  link:
https://sistemas.dpc.mar.mil.br/sisap/consulta/protocolo.php.
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0103 – HABILITAÇÃO AMADORA E PROFISSIONAL
As  instruções  gerais  para  habilitação  da  categoria  de  amadores,  para  conduzir

embarcações  de  esporte  e/ou  recreio,  são  as  preconizadas  no  Capítulo  5  das  Normas  da
Autoridade  Marítima  para  Amadores,  Embarcações  de  Esporte  e/ou  Recreio  e  para
Cadastramento  e  Funcionamento  das  Marinas,  Clubes  e  Entidades  Desportivas  Náuticas
(NORMAM-03/DPC),  no  Capítulo  2  das  Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Aquaviários
(NORMAM-13/DPC) e no Capítulo 3 das Normas da Autoridade Marítima para Embarcações do
Tipo Moto Aquática e para Motonautas (NORMAM-34/DPC). 
 a) Categoria de Amadores 

Os condutores  habilitados  para operar  embarcações de esporte e/ou recreio,  em
caráter não profissional, após serem aprovados nas fases teóricas e práticas, serão certificados
a qualificação de amador na condução de embarcações por meio da Carteira de Habilitação de
Amador (CHA), expedida pela Capitania ou Delegacia nas seguintes categorias: 
 1) VLA (Veleiro) – apto para conduzir embarcações a vela sem propulsão a motor, nos

limites da navegação interior;  
 2) MTA (Motonauta) - apto para conduzir moto aquática nos limites da navegação

interior; 
 3) ARA (Arrais-Amador) - apto para conduzir embarcações nos limites da navegação

interior, detalhada nas NPCP de cada Capitania, exceto moto aquática; 
4) MSA (Mestre-Amador) - apto para conduzir embarcações nos limites da navegação

costeira, até 20 (vinte) milhas náuticas, exceto moto aquática; e
5) CPA  (Capitão-Amador)  -  apto  para  conduzir  embarcações  sem  limite  de

afastamento da costa, exceto moto aquática.
b) Categoria Profissional 

Aquaviários  são  tripulantes  habilitados  a  operar  embarcações,  em  caráter
profissional, e  sua  comprovação  ocorrerá  pela  apresentação  da  Caderneta  de  Inscrição  e
Registro (CIR). A carreira deste Aquaviário, quanto as limitações e requisitos de ascensão, estão
descrita no anexo 2-A da NORMAM-13/DPC.

A Capitania ou Delegacia responsável pela inscrição do aquaviário, onde  reside e/ou
exerce sua atividade, será denominada OM de Jurisdição, devendo efetuar os lançamentos dos
registros de carreira na CIR e no Sistema Informatizado de Cadastramento de Aquaviários da
Diretoria de Portos e Costas (SISAQUA/DPC), em uma das categorias abaixo:

I) 1o Grupo – Marítimos da Seção de Convés:
1) CLC (Comandante de Longo Curso) – classificado no nível 10;
2) CCB (Capitão de Cabotagem) – classificado no nível 9;
3) 1ON (Primeiro Oficial de Náutica) – classificado no nível 8;
4) 2ON (Segundo Oficial de Náutica) – classificado no nível 7;   
5) MCB (Mestre de Cabotagem) – classificado no nível 6;
6) CTR (Contramestre) – classificado no nível 5;
7) MNC (Marinheiro de Convés) – classificado no nível 4; 
8) MOC (Moço de Convés)  – classificado no nível 3;  
9) MAC (Marinheiro Auxiliar de Convés) – classificado nos níveis 1 ou 2;  

II) 1o Grupo – Marítimos da Seção de Máquinas:
1) OSM (Oficial Superior de Máquinas) – classificado no nível 9; 
2) 1OM (Primeiro Oficial de Máquinas) – classificado no nível 8;
3) 2OM (Segundo Oficial de Máquinas) – classificado no nível 7;
4) CDM (Condutor de Máquinas) – classificado no nível 5;
5) ELT (Eletricista) – classificado no nível 5;
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6) MNM (Marinheiro de Máquinas) – classificado no nível 4;
7) MOM (Moço de Máquinas) – classificado no nível 3;
8) MAM (Marinheiro Auxiliar de Máquinas) – classificado nos níveis 1 ou 2;

III) 2o Grupo – Fluviários da Seção de Convés:
1) CFL (Capitão Fluvial) – classificado no nível 7;
2) PLF (Piloto Fluvial) – classificado no nível 6;
3) MFL (Mestre Fluvial) – classificado no nível 5;
4) CMF (Contramestre Fluvial) – classificado no nível 4;
5) MFC (Marinheiro Fluvial de Convés) – classificado no nível 3;
6) MAF (Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés) – classificado nos níveis 1 ou 2;

IV)2o Grupo – Fluviários da Seção de Máquinas:
1) SUF (Supervisor Maquinista Motorista Fluvial) – classificado no nível 7;
2) CTF (Condutor Maquinista Motorista Fluvial) – classificado no nível 5;
3) MFM (Marinheiro Fluvial de Máquinas) – classificado no nível 3;
4) MMA (Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas) classificado nos níveis 2 ou 1;

V) 3o Grupo – Pescadores da Seção de Convés:
1) PAP (Patrão de Pesca de Alto Mar) – classificado no nível 6; 
2) PPI (Patrão de Pesca na Navegação Interior) – classificado no nível 5;
3) CPI (Contramestre de Pesca na Navegação Interior) – classificado no nível 4;
4) PEP (Pescador Profissional Especializado) – classificado no nível 3; 
5) POP (Pescador Profissional) – classificado nos níveis 1 ou 2; 
6) APP (Aprendiz de Pesca) – Pescador provisório da seção de convés, com mais

de 16 e menos de 18 anos de idade, não tripulante, classificado no nível 1; 
VI)3o Grupo – Pescadores da Seção de Máquinas:

1) CMP (Condutor Motorista de Pesca) – classificado no nível 3;
2) MOP (Motorista de Pesca) – classificado nos níveis 1 ou 2;
3) APM (Aprendiz de Motorista) – Pescador provisório da seção de máquinas, com

mais de 16 e menos de 18 anos de idade, não tripulante, classificado no nível 1;
VII) 4o Grupo – Mergulhadores (atividade de mergulho profissional):

1) MGP (Mergulhador que opera com Mistura Respiratória Artificial) – classificado
no nível 4;

2) MGE (Mergulhador que opera com ar comprimido) – classificado no nível 3;
VIII) 5o Grupo – Práticos (quando em atividades a bordo):

1) PRT (Prático) – classificado no nível 8;
2) PRP (Praticante de Prático) – classificado no nível 7;

IX) 6o Grupo - Agentes de Manobra e Docagem (quando em atividades a bordo):
1) AMD (Agente de Manobra e Docagem) - classificado no nível 7;

X) Seção de Câmara (pertencentes aos 1o, 2o e 3o Grupos):
1) CZA (Cozinheiro) classificado no nível 2; 
2) TAA (Taifeiro) classificado no nível 2; 

XI) Seção de Saúde (pertencentes aos 1o, 2o e 3o Grupos):
1) ENF (Enfermeiro) classificado no nível 5; e
2) ASA (Auxiliar de Saúde) classificado no nível 3.  

c) Navegação Limitada na Área de Jurisdição
Algumas  categorias  de aquaviários  possuem capacidades  limitadas  de atuação  na

área de jurisdição,  desta Capitania e das  Delegacias subordinadas,  quando comandando ou
chefiando ou como tripulante de uma embarcação, pois deverá navegar dentro dos limites e
condições descritas no quadro geral de inscrição, ascensão e certificação de categoria (anexo 2-
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A da  NORMAM-13/DPC).  Sendo  estabelecido  a  estes  aquaviários  abaixo  relacionados  a
limitação  para  navegação  de  até  50MN da jurisdição  de  inscrição, assim sendo,  estes  não
poderão se afastar além dos paralelos φ 25º09.6’S/PR até φ 29º59.5'S/RS:

1) APP quando acompanhando o trabalho de bordo (não é tripulante); 
2) APM quando acompanhando o trabalho de bordo (não é tripulante); 
3) MAC classificado no nível um realizará navegação somente dentro da AJ;
4) MAM classificado no nível dois, quando chefiando à máquina de embarcações de

passageiros  de  AB  menor  ou  igual  a  50  com  potência  propulsora  menor  que
250kW empregadas na Navegação Interior, após um ano de embarque na região; 

5) MAM classificado no nível um realizará navegação somente dentro da AJ;
6) MNC quando comandando embarcações de passageiros de AB menor a 100; 
7) MOC  quando comandando embarcações de AB menor ou igual a 50; 
8) PEP quando comandando embarcações de pesca  de AB menor ou igual a 50 na

Navegação Interior ou de Cabotagem; e
9) POP quando comandando embarcações de pesca até 12,0 m (aproximadamente

AB igual a 20) empregadas na Navegação Interior.
Os  profissionais  para  desempenhar  as  atividades  como  tripulante,  descrita  nas

subalíneas acima, deverão estar  inscrito na área de jurisdição do Estado de Santa Catarina,
nesta  Capitania  ou  nas  Delegacias  subordinadas, e  comprovar  o  período  de  embarque  na
Navegação Interior, de Cabotagem ou de Apoio Marítimo.
 d) Condições para Realização das Provas
 As condições de inscrição para as provas e respectivo calendário poderão ser obtidas
no  site  da  CPSC  ou  das  Delegacias  subordinadas  ou  no  quadro  de  avisos  do  Grupo  de
Atendimento ao Público (GAP) para a categoria profissional e amadora.

A idade mínima para prestação de exame, para as categorias acima descrita, é de 18
(dezoito) anos, com exceção para a categoria de veleiro, que é de 8 (oito) anos, o qual terá a
responsabilidade  de  sua  embarcação,  civil  e/ou  administrativa  pelo  seu  pai,  tutor  ou
responsável  legal,  de  consequências  do  uso  pelos  menores  de  idade,  bem como  pelo  não
cumprimento das Normas em vigor.
 e) Manutenção da Habilitação
 Os Aquaviários e/ou Amadores devem cumprir as normas vigentes, visando manter a
habilitação,  assim evitando novo processo  de inscrição amadora,  ou cometer  infração  cuja
penalidade suspenda ou apreenda a habilitação, devendo ainda observar: 
 1) os Amadores, após transcorridos cinco anos do vencimento das suas carteiras de
habilitação,  deverão submeter-se a novo processo de inscrição na categoria pretendida, por
meio de novo exame teórico; 
 2) os Práticos devem realizar o número mínimo de manobras, previstas e detalhadas
nesta Norma, para manter a qualificação quadrimestral; e 
 3) os Aquaviários devem manter a manutenção do nível de proficiência operacional e
dos certificados de competência.

0104 – INSCRIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO DE EMBARCAÇÃO 
Os procedimentos para inscrição ou registro da embarcação dependem da sua estrutura

e estabilidade, dos equipamentos permanentes e móveis instalados, do seu comprimento e/ou
de  sua  Arqueação  Bruta  (AB),  estando  devidamente  descritos  nas  Normas  da  Autoridade
Marítima  para  Embarcações  Empregadas  em  Mar  Aberto  (NORMAM-01/DPC),  para
Embarcações  Empregadas  na  Navegação  Interior  (NORMAM-02/DPC),  para  Amadores,
Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para Cadastramento e Funcionamento das Marinas,
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Clubes e Entidades Desportivas Náuticas (NORMAM-03/DPC), para Operação de Embarcações
Estrangeiras  em Águas  Jurisdicionais  Brasileiras  (NORMAM-04/DPC)  e  para  Embarcações  do
Tipo Moto Aquática e para Motonautas (NORMAM-34/DPC).
 a) Procedimento nos Órgãos de Inscrição e Transferência de Jurisdição
 1) os órgãos de inscrição das embarcações são as Capitanias, Delegacia e Agências
(CP/DL/AG)  em  cuja  jurisdição  for  domiciliado  o  proprietário  da  embarcação,  ou  onde  a
embarcação for operar, considerado como Porto de Permanência – Garagem de Embarcação,
Entidades  Náuticas,  Estruturas  Portuárias,  Colônia  de  Pesca,  entre  outros.  Caso  uma
embarcação  possua  AB  maior  ou  igual  a  100,  além  de  inscrita  nas  CP/DL/AG,  deverá  ser
registrada no Tribunal Marítimo (TM); 

2) as  embarcações,  em  que  a  atividade  encontra-se  descritas  nas  regras  de
navegação estabelecidas no Capítulo 6 desta Norma, devem realizar a inscrição na CPSC ou nas
Delegacias subordinadas da área de operação; 

3) o órgão de inscrição poderá marcar vistoria para inspecionar as embarcações, de
acordo com o previsto nas NORMAM, ou sempre que for verificada alguma inconsistência nos
dados, quando for apresentada a Nota Fiscal ou houver transferência de jurisdição, os quesitos
a serem inspecionados, no que couber, estão relacionados no anexo 1-B. 

Nas situações em que for apresentada a escritura pública registrada em cartório, a
vistoria é obrigatória, e os proprietários deverão solicitar a vistoria, antes da realização de sua
inscrição ou de sua transferência.
 4) o documento que atesta o local de domicílio dos proprietários de embarcações,
comprovante de residência, conforme previsto no item 0203 das NORMAM citadas; 
 5) o Contrato de Locação de Imóvel em que o proprietário da embarcação figure
como locatário responsável  deverá ter sido firmado no mínimo a 90 dias,  ter o período de
locação de 01 (um) ano de duração e destinar-se ao domicílio do locatário. Não serão aceitos
contratos de locação temporária, para fins de casa de veraneio e lazer; 
 6) o proprietário maior de 21 anos, residente com os pais ou cônjuge, realizará a
declaração e apresentando as contas de água, luz e telefone em nome do pai, da mãe, do tutor
ou cônjuge do proprietário da embarcação. As contas poderão ser correspondentes a um dos
últimos 3 (três) meses; 
 7) a Declaração de Residência será aceita exclusivamente para comprovar local de
domicílio  de  pessoas  que  residem  em  localidade  isolada  ou  ilhas,  onde  não  exista  a
regularidade do recebimento de comprovantes (água, luz ou telefone) conforme o processo de
solicitação judicial/cartorial indicando a residência do proprietário ou da empresa; 
 8) os  proprietários  das  embarcações  de passageiros  com  comprimento  igual  ou
superior  a  12 metros  (monocasco)  ou  8  metros  (multicasco),  que transportam  mais  de  12
passageiros, serão vistoriadas conforme a “Lista de Verificação para Vistoria Inicial” prevista na
NORMAM correspondente a área de navegação, devem solicitar a emissão do Certificado de
Segurança de Navegação (CSN) e serão submetidas a vistoria inicial em seco e flutuando, com
validade de cinco anos; 

9) as  embarcações  que  possuírem  eixos  propulsores,  polias,  correias  para
acionamento  de  máquinas  ou  mecanismos  móveis  quando  vistoriadas  e/ou  inspecionadas
deverão  dotar dispositivos adequados de proteção para as pessoas; e 
10) vistorias programadas ou inspeções inopinadas, ao identificar a necessidade, poderão ser
determinadas  a  critério  do Encarregado  da Divisão de Cadastro  ou da  Divisão  de Inspeção
Naval, respectivamente.
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 b) Dispensa de Inscrição
 Estão dispensadas de inscrição as seguintes embarcações:
 1) Os dispositivos flutuantes, sem propulsão, destinados a serem rebocados, com até
10 (dez) m de comprimento; e  
 2) as embarcações miúdas sem propulsão a motor, as embarcações e os dispositivos
flutuantes  dispensados  de  inscrição,  contudo  continuam  sujeitos  às  normas  previstas  na
legislação em vigor. 

0105 – DENÚNCIAS E SUGESTÕES
É de suma importância que os usuários,  individualmente ou através de seus Clubes,

Marinas, Entidades, Associações Náuticas e Colônia de Pescadores, enviem sugestões para a
CPSC e/ou suas Delegacias subordinadas por meio do e-mail relacionados na alínea c do item
0101 desta Norma, bem como, após os serviços prestados no GAP serão encaminhados ao e-
mail  do  usuário  a  Pesquisa  de  Satisfação,  onde  além  da  avaliação  poderão  apresentar
reclamações ou sugestões,  visando o constante aperfeiçoamento e melhoria dos processos,
normas e serviços prestados à comunidade náutica.

As denúncias poderão ser realizadas pessoalmente na sede da CPSC ou das Delegacias
subordinadas, por telefone ou por e-mail que se encontram nos sites e na alínea c do item 0101
desta Norma, devendo preferencialmente ser escrita e contendo a identificação e endereço do
denunciante a fim de confirmação. As denúncias anônimas, se confirmadas, serão investigadas.

As  denúncias  deverão  conter  todos  os  detalhes  possíveis  sobre  os  fatos,  com
informações  e  dados  que,  aparentemente,  não  têm importância,  mas  permita  identificar  a
ocorrência, a embarcação, o condutor e o proprietário, sempre que possível, contendo fotos e
filmagens que são relevantes ao processo de apuração. 

0106 – LIMITES PARA NAVEGAÇÃO 
As  embarcações  devem  trafegar  respeitando  os  limites  estruturais  impostos  para  a

navegação, das dotações de equipamentos de navegação, segurança e salvatagem, e do nível
de habilitação do condutor, previstos nas NORMAM-01/DPC, NORMAM-02/DPC, NORMAM-03/
DPC, NORMAM-13/DPC e NORMAM-34/DPC, dentre outros. 

Cabe ao condutor, antes do suspender, além das exigências previstas nas NORMAM,
verificar os seguintes requisitos: 
 1) disponibilidade de meios de salvamento e de comunicação na área de navegação

pretendida, tais como o Grupamento de Salvamento Marítimo e Entidades Náuticas; 
2) riscos naturais  que interferem com a navegação,  como canais  estreitos,  arrecifes,

bancos de areia, naufrágios e outros que se estende por todo litoral; 
 3) condições de tráfego na área;
 4) condições meteorológicas adversas normalmente reinantes; e 
 5) distância de área de refúgio, como portos, baias, rios e ilhas. 

A navegação, seja a realizada nas áreas interiores, seja a realizada em mar aberto, exige
do navegador um perfeito conhecimento das características fisiográficas dos locais por onde
trafegará 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  responsabilidade  exclusiva  dos
condutores.
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 a) Área de Navegação Interior 
 Pelos  fatores  acima  descritos,  as  seguintes  áreas  são  destinadas  ao  tráfego  de
embarcações classificadas para a navegação interior: 
 1) Navegação Interior  área um: é aquela realizada em áreas abrigadas,  tais  como
lagos, lagoas, baías, canais e rios da jurisdição desta Capitania e suas Delegacias subordinadas,
não ultrapassando a foz,  onde não são verificadas ondas com alturas significativas que não
apresentem dificuldades ao tráfego das embarcações.

O Condutor deve ter atenção às áreas navegáveis interiores, pois existem diversos
rios com características perenes, além da existência de cachoeiras, pedras e assoreamentos que
podem colocar a navegação em risco. 
 2) Navegação Interior área dois: é aquela realizada em áreas parcialmente abrigadas,
ou nas proximidades da costa em áreas desabrigadas ilustradas no anexo  1-C desta Norma,
onde  eventualmente  sejam  observadas  ondas  com  alturas  significativas  ou  combinações
adversas de agentes ambientais, tais como vento, correnteza ou maré, que dificultem o tráfego
das embarcações, sem impedir a navegação. 

As  embarcações  classificadas  para  a  navegação  interior  que  operem  nas  duas
áreas de navegação (1 e 2) deverão atender aos requisitos técnicos para a área 2 estabelecidos
no Capítulo 6 da NORMAM-02/DPC. 

Os condutores das embarcações classificadas para navegação interior dois devem
evitar navegar próximo da linha de arrebentação e de costões, por ser considera uma área de
navegação de risco, devido à existência de ondas de grande altura que produzem uma força
superior  ao  porte  da  embarcação,  da  existência  de  bancos  de areias  na  foz  dos  rios  e  de
naufrágios em diversos pontos. 

A  área  de  navegação  interior  dois  encontra-se  projetada  nas  reproduções  de
trechos das Cartas Náuticas no anexo 1-C, atinente ao litoral catarinense, iniciada na ilha de Saí-
Guaçu, divisa com o estado do Paraná, até a foz do rio Mampituba, divisa com o estado do Rio
Grande  do  Sul.  Os  trechos  georreferenciados  projetam  à  navegação  posterior  a  linha  de
arrebentação das  ondas  e/ou das  estruturas  submersas  restritivas,  onde o navegante  deve
observar as condições meteorológicas presentes e as limitações impostas pela geografia do
local, descritos abaixo:

A) Da Ilha Saí-Guaçu, divisa com o Estado do Paraná, até a Ilha de Itapema (Carta
Náutica nº 1830/DHN):
a) φ 25º58’36”S/ λ 048º35’31”W (Projeção à Oeste da Ilha Saí-Guaçú); 
b) φ 26º04’24”S/ λ 048º34’52”W ( Projeção à Leste da Ilha Fora de Itapema). 

B) Da Ilha Fora de Itapema até a Ilha da Paz (Carta Náutica nº 1830/DHN):
a) φ 26º04’24”S/ λ 048º34’52”W ( Projeção à Leste da Ilha Fora de Itapema). 
b) φ 26º10’32”S/ λ 048º29’09”W ( Projeção à Oeste da Ilha da Paz). 

C) Da Ilha da Paz até Ponta da Prainha (CN nº 1804/DHN e nº 1830/DHN):
a) φ 26º10’32”S/ λ 048º29’09”W ( Projeção à Oeste da Ilha da Paz). 
b) φ 26º13’50”S/ λ 048º28’55”W ( Projeção à Leste da Ponta da Prainha). 
√ Os  Navegantes devem atentar à navegação dos Navios Mercantes, em canal

restrito, com destino aos Portos de São Francisco do Sul e de Itapoá.
D) Da Ponta da Prainha até Ilha do Norte (Ilhas Tamboretes) (CN nº 1830/DHN):

a) φ 26º13’50”S/ λ 048º28’55”W ( Projeção à Leste da Ponta da Prainha). 
b) φ 26º22’05”S/ λ 048º31’21”W (Ilha do Norte – Ilhas Tamboretes). 
√ Os  Navegantes  não  podem fundear,  pescar  ou  mergulhar  na  área  marítima

compreendida entre a Ponta da Prainha e a Ponta Alta / 6 (CN nº 1804/DHN).
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E) Da Ilha do Sul (Ilhas Tamboretes) até Barra Velha (Cartas Náuticas nº 1830/DHN e
nº 23300/DHN):
a) φ 26º23’14”S/ λ 048º31’31”W (Ilha do Sul – Ilhas Tamboretes). 
b) φ 26º30’42”S/ λ 048º33’12”W (Ilha dos Lobos).
c) φ 26º38’02”S/ λ 048º40’00”W (Projeção à Leste da Barra Velha).

F) Da Barra Velha até a Ponta do Varrido (Carta Náutica nº 23300/DHN):
a) φ 26º38’02”S/ λ 048º40’00”W (Projeção à Leste da Barra Velha).
b) φ 26º42’46”S/ λ 048º37’49”W (Projeção à Oeste das Ilhas Itacolomis).
c) φ 26º47'00”S/ λ 048º33’25”W (Projeção à Leste da Ponta do Varrido).

G) Da Ponta do Varrido até a Ponta das Cabeçudas (Carta Náutica nº 23300/DHN):
a) φ 26º47'00”S/ λ 048º33’25”W (Projeção à Leste da Ponta do Varrido).
b) φ 26º55’35”S/ λ 048º36’41”W (Projeção à Leste da Ponta das Cabeçudas).
√ Os  Navegantes  devem atentar  à  navegação dos Navios  Mercantes  em canal

restrito, com destino aos Portos e Terminais do Rio Itajaí-Açú. 
H) Da Ponta da Cabeçudas até a Ilha da Galé (Carta Náutica nº 23300/DHN):

a) φ 26º55’35”S/ λ 048º36’41”W (Projeção à Leste da Ponta das Cabeçudas).
b) φ 27º10’54.0”S/ λ 048º24’27.6”W (Ilha da Galé - Farolete).

I)  Da Ilha da Galé até as Ilhas dos Moloques do Norte (NE da Ponta dos Ingleses)
(Carta Náutica nº 1902/DHN):
a) φ 27º10’54.0”S/ λ 048º24’27.6”W (Ilha da Galé - Farolete).
b) φ 27º25’05.7”S/ λ 048º21’18.4”W (Ilhas dos Moloques do Norte).

J)  Das  Ilhas  dos  Moloques  do  Norte  (NE  da  Ponta  dos  Ingleses)  até  a  Ponta  da
Lagoinha (Carta Náutica nº 1902/DHN):
a) φ 27º25’05.7”S/ λ 048º21’18.4”W (Ilhas dos Moloques do Norte).
b) φ 27º26’33.0”S/ λ 048º20’51.7”W (Ilha do Badejo).
c) φ 27º36’35.4”S/ λ 048º23’07.2”W (Ilha do Xavier).
d) φ 27º46’14.5”S/ λ 048º25’58.8”W (Projeção à Leste da Ponta da Lagoinha).

K) Da Ponta da Lagoinha até a Ilha de Coral (Carta Náutica nº 1902/DHN):
a) φ 27º46’14.5”S/ λ 048º25’58.8”W (Projeção à Leste da Ponta da Lagoinha).
b) φ 27º50’19.3”S/ λ 048º30’18.6”W (Ilha Irmã de Fora).
c) φ 27º56’11.3”S/ λ 048º32’33.7”W (Ilha de Coral).
√ Os Navegantes devem atentar à navegação proveniente da Baia Sul.
√ Local com incidência de ondas altas. 

L) Da Ilha de Coral até a Ponta do Galeão (Carta Náutica nº 1910/DHN):
a) φ 27º56’11.3”S/ λ 048º32’33.7”W (Ilha de Coral).
b) φ 28º01’00”S/ λ 048º35’21.5”W (Parcel de Garopaba).
c) φ 28º01’59.7”S/ λ 048º34’30”W (Projeção à Leste da Ponta do Galeão).
√ Os  Navegantes devem ter cuidado com os arrecifes submersos da “Parcel de

Garopaba”- alínea b, localizado à Nordeste da Ponta do Galeão).
M) Da Ponta do Galeão até a Ilha do Batuta (Carta Náutica nº 1910/DHN):

a) φ 28º01’59.7”S/ λ 048º34’30”W (Projeção à Leste da Ponta do Galeão).
b) φ 28º03’46.9”S/ λ 048º36’03.8”W (Projeção à Leste da Ponta do Capão).
c) φ 28º09’08.4”S/ λ 048º37’28.6”W (Projeção à Leste da Ilha do Batuta).

N) Da Ilha do Batuta até a Ponta de Imbituba (CN nº 1908/DHN e nº 1910/DHN):
a) φ 28º09’08.4”S/ λ 048º37’28.6”W (Projeção à Leste da Ilha do Batuta).
b) φ 28º13’13.0”S/ λ 048º38’44.9”W (Pedras Submersas à Oeste da Projeção).
c) φ 28º14’03.6”S/ λ 048º37’52.4”W (Projeção à Leste da Ponta da Imbituba).
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√ Os  Navegantes devem atentar à navegação dos Navios Mercantes, em canal
restrito, com destino ao Porto de Imbituba.

O) Da Ponta de Imbituba até a Ponta da Itapirubá (Carta Náutica nº 1910/DHN):
a) φ 28º14’03.6”S/ λ 048º37’52.4”W (Projeção à Leste da Ponta da Imbituba).
b) φ 28º20’18.5”S/ λ 048º41’17.3”W (Projeção à Leste da Ponta da Itapirubá).

P) Da Ponta da Itapirubá até a Ponta do Gi (Cartas Náuticas nº 1910/DHN):
a) φ 28º20’18.5”S/ λ 048º41’17.3”W (Projeção à Leste da Ponta da Itapirubá).
b) φ 28º25’26.1”S/ λ 048º43’33.6”W (Projeção à Leste da Ponta do Gi).

Q) Da Ponta do Gi até a Ponta do Molhes da Barra Sul (Cartas Náuticas nº 1910/DHN 
e nº 1901/DHN):
a) φ 28º25’26.1”S/ λ 048º43’33.6”W (Projeção à Leste da Ponta do Gi).
b) φ  28º29’46.8”S/ λ 048º43’45.0”W (Projeção à Leste da  Ponta do Molhes da

Barra Sul).
√ Os  Navegantes devem atentar à navegação restrita da Barra da Lagoa Santo

Antônio dos Anjos e do Imaruí. 
R)  Da Ponta do Molhes da Barra Sul até a Ilha Marta Pequeno (Cartas Náuticas nº

1910/DHN e nº 1901/DHN):
a) φ  28º29’46.8”S/ λ 048º43’45.0”W (Projeção à Leste da  Ponta do Molhes da

Barra Sul).
b) φ 28º30’26.6”S/ λ 048º44’00.6”W (Projeção à Leste da Pedra do Buraco).
c) φ 28º32’43.1”S/ λ 048º44’51.9”W (Projeção à Sudeste da Ilha Marta Pequeno).
√ Os  Navegantes  devem atentar  as  pedras  submersas  “Pedra  do Buraco”  e  a

sudoeste da Ilha Marta Pequeno. 
S) Da Ilha Marta Pequeno até o Cabo Santa Marta Pequeno (CN nº 1910/DHN):

a) φ 28º32’43.1”S/ λ 048º44’51.9”W (Projeção à Sudeste da Ilha Marta Pequeno).
b) φ 28º34’02.8”S/ λ 048º46’33.8”W (Proj. à Leste do Cabo Sta Marta Pequeno).

T) Do Cabo Santa Marta Pequeno até o Farol de Santa Marta (CN nº 1910/DHN):
a) φ 28º34’02.8”S/ λ 048º46’33.8”W (Proj. à Leste do Cabo Sta Marta Pequeno).
b) φ 28º36’33.6”S/ λ 048º48’19.5”W (Proj. à Sudeste do Farol de Santa Marta).

U) Do Farol de Santa Marta até a Barra de Urussanga (Cartas Náuticas nº 1910/DHN e
nº 23400/DHN):
a) φ 28º36’33.6”S/ λ 048º48’19.5”W (Proj. à Sudeste do Farol de Santa Marta).
b) φ 28º49’37.1”S/ λ 049º09’25.7”W (Proj. à Sudeste da Foz do Rio Urussanga).

V) Da Barra de Urussanga até o Balneário Arroio do Silva (CN nº 23400/DHN):
a) φ 28º49’37.1”S/ λ 049º09’25.7”W (Proj. à Sudeste da Foz do Rio Urussanga).
b) φ 29º00’00”S/ λ 049º18’30”W (Projeção à Leste do Balneário Arroio do Silva).

X)  Do Balneário Arroio do Silva até o Rio Mampituba, divisa com o Estado do Rio
Grande do Sul (Carta Náutica nº 23400/DHN):
a) φ 29º00’00”S/ λ 049º18’30”W (Projeção à Leste do Balneário Arroio do Silva).
b) φ 29º19’53”S/ λ 049º41’51.4”W (Projeção à Leste da Foz do Rio Mampituba). 
As embarcações classificadas como navegação interior, aptas a navegar na área

dois,  somente  poderão navegar  dentro  dos  limites  da  projeção acima estabelecida,  exceto
quando  as  condições  meteorológicas  apresentarem  condições  limitantes  de  intensidade  do
vento superior a 5 (cinco) na Escala Beaufort (acima de 21 nós / 39 Km/h) ou estado do mar
superior a 3 (três) na Escala Beaufort (altura das ondas acima de 2,0 m). 

Caso  as  condições  ambientais  não  sejam  favoráveis,  o  Comandante  da
embarcação ou condutor deverá preservar a segurança do material e do pessoal  adiando o
momento de navegar, como no caso de incidência do “swell” ou “ciclones”.
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 3) Os rebocadores de apoio portuário de dupla classificação, em caráter excepcional,
estão autorizados a navegar entre as áreas portuárias de São Francisco do Sul – Itapoá, de Itajaí
– Navegantes e de Imbituba, na condição de navegação interior.
 b) Navegação Costeira – área três
 A  Navegação  Costeira  é  aquela  realizada  em  mar  aberto,  dentro  de  50  milhas
náuticas da costa do litoral de Santa Catarina ou do limite de 200 metros de profundidade, o
que ocorrer primeiro. 
 c) Navegação de Mar Aberto – área três e quatro
 A Navegação de Mar Aberto é aquela realizada fora dos limites de visibilidade da
costa e sem outros limites estabelecidos entre portos nacionais e estrangeiros. 
 d) Áreas Seletivas para a Navegação
 1) as embarcações, equipamentos e atividades deverão respeitar os limites impostos
para navegação estabelecida nas Normas e Procedimentos para Capitanias (NPCP); 
 2) todo  condutor  deve  manter  sua  navegação  com segurança,  sem interferir  nas
atividades próximas as praias do litoral  e dos lagos,  lagoas e rios,  de modo a resguardar  a
integridade física dos banhistas e o ordenamento do tráfego aquaviário, conforme preconizado
nas Normas da Autoridade Marítima (NORMAM) das Diretorias de Portos e Costas (DPC) e de
Hidrografia e Navegação (DHN) disponíveis no link “http://www.marinha.mil.br/dpc/normas”; 
 3) compete  ao  poder  estadual  ou  municipal  estabelecer  na  zona  de  praia,  rios,
canais, lagos ou lagoas de sua jurisdição, por meio do Plano Costeiro de Gerenciamento de Uso
e Ocupação da Faixa Litorânea. Não existindo nenhum dispositivo estabelecido pela autoridade
competente, o condutor deve cumprir o estabelecido nos capítulos 5 e 6 desta Norma e as
ações e procedimentos para a salvaguarda da vida humana a bordo de embarcações,  e se
possível, a assistência e salvamento de embarcações descritas na NORMAM-03/DPC; 
 4) as aeronaves anfíbias, especialmente as aéreas desportivas como o “ultraleve”,
deverão encaminhar solicitação especial de pouso em áreas navegáveis, excluindo às áreas de
banhistas  demarcados  pelos  municípios,  para  apreciação  da  Divisão  de  Inspeção  Naval  e
Vistoria desta Capitania ou de suas Delegacias  subordinadas,  contendo as  autorizações  dos
demais órgãos; 
 5) as  áreas  de  operações  das  atividades  de  esportes  náuticos,  de  turismo,  de
mergulho amador, de passeio turístico, e nas travessias, deverão estar perfeitamente reguladas
e  autorizadas  pelas  secretarias  municipais,  ou  órgãos  sucedâneos,  devendo  estas  áreas
seletivas serem requeridas pelos proprietários, para autorização do Agente local da Autoridade
Marítima,  com  30  (trinta)  dias  de  antecedência  ao  início  da  operação,  visando  apreciar  o
ordenamento do tráfego aquaviário e a segurança da navegação; 
 6) os projetos de criação de peixes em cativeiro, por empresas ou pescadores, além
de cumprir as exigências previstas na Norma da Autoridade Marítima para Obras, Dragagem,
Pesquisa  e Lavra  de Minerais  Sob,  Sobre e  às  Margens das  Águas  sob Jurisdição Brasileira
(NORMAM-11/DPC), devem selecionar a área para criação, preferencialmente, na área costeira
com distância mínima de três milhas das rotas de navegação dos navios mercantes, das áreas
portuárias e das derrotas especiais previstas nesta Norma; 
 7) as embarcações de mergulho, quando iniciarem os procedimentos para este tipo
de  operação,  devem  exibir  a  bandeira  “alfa”,  que  significa  “tenho  mergulhador  na  água,
mantenha-se afastado e a baixa velocidade” ou a substituta -  bandeira vermelha com faixa
transversal  branca.  É  proibido  o  mergulho  na  área  portuária,  canais  de  acesso,  canal  de
navegação fluvial ou marítimo, e rotas de navegação estabelecida nesta Norma e no Roteiro
Costa Sul da DHN, para as operações de mergulho deve-se cumprir as determinações previstas
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na  NORMAM-03/DPC  e  Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Atividades  Subaquáticas
(NORMAM-15/DPC); 
 8) nas  regatas,  competições,  exibições  e  comemorações  públicas,  os  limites
estabelecidos nesta Norma poderão ser ultrapassados desde que devidamente autorizadas pelo
Agente  local  da  Autoridade  Marítima.  Os  organizadores  dos  eventos  devem  providenciar,
coordenar e se responsabilizar pelas ações das embarcações de apoio, de reboque e de socorro
durante todo o período do evento, até que a última embarcação cruze a linha de chegada ou
que dispense efetivamente o apoio, além do total cumprimento dos procedimentos descritos
na NORMAM-03/DPC e/ou NORMAM-34/DPC; e 
 9) no litoral de Santa Catarina existem diversas áreas marítimas estabelecidas como
unidade  de  conservação  ambiental,  onde  está  proibido  o  fundeio,  caça,  pesca  e  qualquer
alteração no meio ambiente.  
  e) Área de Segurança 
 1) Não  é  permitido  o  tráfego  e  fundeio de  embarcações  nas  seguintes  áreas
consideradas de segurança: 
 I) fundeadouros de navios mercantes; 
 II) canais de transposição; 
 III) açudes e barragens de abastecimento populacional; 
 IV) áreas  especiais  estabelecidas  em  Avisos  aos  Navegantes  por  prazo

determinado;  
 V) áreas adjacentes às praias, reservadas para os banhistas e outras atividades,

estabelecidas pelo Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro; e
VI) as organizações militares até 200 metros.

 2) Não é permitido pescar, navegar, nadar ou realizar qualquer atividade náutica na
área  do  entorno  da  Plataforma  -  FPSO  “Cidade  de  Itajaí”,  excetuam-se  as  embarcações
destinadas ao apoio à plataforma, localizada nas coordenadas  φ 26o  27’57”S/ λ 046o31’42”W,
no limite de até 500 jardas de raio; 
 3) Não é permitido pescar, navegar, fundear, nadar ou realizar qualquer atividade
náutica na área do entorno da Monoboia (Petrobras), excetuam-se as embarcações destinadas
ao apoio à monoboia e aos navios em operação,  localizada nas coordenadas φ 26º13’52”S/ λ
048° 25'03"W, no limite de até 500 jardas de raio; e

4) Nas  áreas  portuárias,  compete  a  Autoridade  Portuária  autorizar  o  fundeio,  a
atracação e/ou a navegação das embarcações. 
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SEÇÃO II

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PORTO E SUA ADMINISTRAÇÃO

0107 – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 
Estão descritos abaixo os diversos portos e terminais  existentes no Estado de Santa

Catarina, as imagens destes constam do anexo 1-D.
 a) Porto de São Francisco do Sul (DelSFSul)
 1) Localização 
 O Porto de São Francisco do Sul fica localizado na Baía da Babitonga, na Ilha de
São Francisco do Sul, no município de mesmo nome, no norte do estado de Santa Catarina. É
especializado em carga geral, contêineres e graneis, anexo 1-D. 

O Porto está representado e georreferenciado na Carta Náutica 1804/DHN.
 2) Área do Porto Organizado 

Estabelecido  pela  Portaria  do  Ministério  dos  Transportes  n°  1.039,  de  20  de
dezembro de 1993, a área do porto organizado é constituída: 

I) pelas instalações portuárias terrestres existentes na margem sudeste da Baía da
Babitonga, desde a extremidade sul, na foz do rio Pedreira, até a extremidade norte, na Ponta
do Rabo Azedo, abrangendo todos os cais, docas, pontes e píeres de atracação e de acostagem,
armazéns, edificações em geral e vias internas de circulação rodoviária e ferroviária; e
 II) pela infraestrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas
de fundeio, bacias de evolução, canal de acesso e áreas adjacentes ao canal até as margens das
instalações  terrestres  do  porto  organizado  existentes  ou  que  venham  a  ser  construídas  e
mantidas pela Administração do Porto.

3) Instalações
O  Porto  dispõe,  atualmente,  de  um  cais  acostável  com  cerca  de  1.500m  de

extensão que estão distribuídos em 7 berços de atracação, sendo os berços 300, 301 e 302
arrendados à empresa Terminal Portuário Santa Catarina (TESC), possuindo uma área total de
150.000 m². 
 b) Porto de Itapoá - TECON (DelSFSul)
 1) Localização 
 O Porto de Itapoá fica localizado na Baía da Babitonga, no município de Itapoá,
norte  do  estado  de  Santa  Catarina,  e  é  especializado  na  movimentação  de  cargas
conteinerizadas.

O Porto está representado e georreferenciado na Carta Náutica 1804/DHN.
 2) Área do Porto 

As instalações portuárias terrestres existentes estão localizadas na margem norte
da Baía da Babitonga, próximo a foz do canal do Pamiltal, abrangendo uma área operacional de
12 milhões de m² composta por pátios conteinerizados, píeres de atracação e de acostagem,
armazéns, edificações em geral e vias internas de circulação, de administração privada.

A área está situada longe do perímetro urbano da cidade, município de Itapoá, e
interliga diretamente à BR 101, possui  uma área de 12 milhões de m², definida pelo Plano
Diretor do Município para receber empreendimentos complementares.

3) Instalações
O porto dispõe de 800 m de comprimento por  43 m de largura  de cais,  suas

extremidades  são  demarcadas  pelas  coordenadas  geográficas  26º11’08”S  e  048º36’21”W
(extremidade sul) e 26º 11’01” S e 048º35’59” W (extremidade norte). 
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 c) Portos de Itajaí e Navegantes (DelItajaí)
 1) Localização 

A área do Porto Organizado de Itajaí (2018-SNP) fica localizado  no rio Itajaí-Açu,
entre os municípios de Itajaí e de Navegantes, é integra o Porto Organizado de Itajaí e parte do
o Terminal  de  Uso Privado – TUP de Navegantes  (Portonave  S/A).  Ambos pertencentes  ao
Complexo Portuário de Itajaí.

Os Portos estão representados e georreferenciados na Carta Náutica 1841/DHN.
 2) Área do Porto Organizado 

Estabelecido  pela  Portaria  do  Ministério  dos  Transportes  n°  1.007,  de  10  de
dezembro de 1993, a área do porto organizado é constituída: 

I) pelas  instalações  portuárias  terrestres  existentes  na  margem  direita  do  rio
Itajaí-Açu, desde a raiz do molhe sul até a extremidade noroeste do cais comercial, junto ao
espigão de proteção existente a montante do porto, abrangendo todos os cais, docas, pontes,
píeres de atracação e de acostagem, armazéns, pátios, edificações em geral, vias internas de
circulação rodoviária e ferroviária; e
 II) pela infraestrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo áreas
de fundeio, bacias de evolução, canal de acesso e áreas adjacentes ao canal, até as margens das
instalações  terrestres  do  porto  organizado  existentes  ou  que  venham  a  ser  construídas  e
mantidas pela Administração do Porto.

3) Instalações 
I) Porto de Itajaí
A área portuária é delimitada pelo alinhamento entre os molhes Norte e Sul do rio

até  15 km a montante da foz.  As  atracações  realizam em dois  berços  com 500 metros  de
extensão  e  no  píer  turístico  com  78  metros  de  comprimento  contendo  dois  dolfins  de
amarração distantes  entre si de 217 metros.

A Bacia de Evolução fica localizada entre os Berços do Porto Público (Porto de
Itajaí) e o Terminal Portonave (Navegantes), possui um comprimento de 1.100 metros e largura
variável, sempre respeitando um diâmetro de 400 metros no local onde os navios fazem o giro. 

II) PORTONAVE
O cais de atracação possui  900 metros e é constituído de três berços, sua área

operacional abrange 270 mil m2.. Terminal projetado para a movimentação de container.
d) Terminal BRASKARNE (DelItajaí)

 1) Localização 
O Terminal Portuário Braskarne está localizado na margem direita do Rio Itajaí-

Açu, em área contigua ao Porto Público de Itajaí.
O Terminal está representado e georreferenciado na Carta Náutica 1841/DHN.

 2) Área do Porto Organizado 
De acordo com a Portaria no 499/2019 do Ministério da Infraestrutura, encontra-

se fora da área da Poligonal do Porto Organizado.
3) Instalações

O píer de atracação possui 150 de extensão e capacidade para navios com até
176m de comprimento e 30 mil tons. A aŕea  operacional abrange 36 mil m2.

e) Terminal Barra do Rio (DelItajaí)
 1) Localização 

O Terminal  Barra do Rio está localizado na margem direita do Rio Itajaí-Açu e
distante a 4 quilômetros da bacia de evolução do Complexo Portuário do Rio Itajaí.

O Terminal está representado e georreferenciado na Carta Náutica 1841/DHN.
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 2) Área do Porto Organizado 
De acordo com a Portaria no 499/2019 do Ministério da Infraestrutura, encontra-

se fora da área da Poligonal do Porto Organizado.
3) Instalações

O terminal dispõe de dois berços de atracação, um cais com 220 metros lineares, e
estrutura física de 72.000 mil m2 com capacidade de armazenagem de 5.000 TEUs.

f) Terminal TROCADEIRO Portos e Logística (DelItajaí)
 1) Localização 

O Trocadeiro Portos e Logística está instalado na margem direita do Rio Itajaí-Açu,
distante 8 quilômetros da foz do rio com o Oceano Atlântico.

O Trocadeiro está representado e georreferenciado na Carta Náutica 1841/DHN.
 2) Área do Porto Organizado 

De acordo com a Portaria no 499/2019 do Ministério da Infraestrutura, encontra-
se fora da área da Poligonal do Porto Organizado.

3) Instalações
O terminal dispõem de um berço de atracação de 150 metros de extensão e um

armazém de 3 mil m2.
g) Poly Terminais Portuários (DelItajaí)

 1) Localização 
A  Poly  Terminais  está  localizada  na  margem  direita  do  Rio  Itajaí-Açu,  a  3,5

quilômetros do trevo das rodovias BR 101 e Jorge Lacerda.
A Poly Terminais está georreferenciada na Carta Náutica 1841/DHN.

 2) Área do Porto Organizado 
De acordo com a Portaria no 499/2019 do Ministério da Infraestrutura, encontra-

se fora da área da Poligonal do Porto Organizado.
3) Instalações

O Terminal dispõem de um píer de atracação com extensão de 150m, uma área
operacional de 85 mil m², e dois tanques para granel líquido com capacidade de 8 mil m³.

h) Terminal Portuário de Itajai- TEPORTI (DelItajaí)
 1) Localização 

O Terminal TEPORTI está localizado a 9km do Porto Público na margem sul do Rio
Itajaí-Açú e  está representado e georreferenciado na Carta Náutica 1841/DHN.
 2) Área do Porto Organizado 

De acordo com a Portaria no 499/2019 do Ministério da Infraestrutura, encontra-
se fora da área da Poligonal do Porto Organizado.

3) Instalações
O Terminal dispõem de um berço de atracação com extensão de 150m, uma área

de 49 mil  m² com capacidade de 8,15 mil  TEU’s de contêineres dry e de 1,2 mil  TEU’s. de
contêineres reefer.
 i) Porto de Imbituba (DelLaguna)
 1) Localização 

O Porto de Imbituba está localizado em uma enseada aberta,  no litoral  Sul  do
Estado de Santa Catarina.

O Porto está representado e georreferenciado na Carta Náutica 1908/DHN.
2) Área do Porto Organizado 

Estabelecido  pela  Portaria  do  Ministério  dos  Transportes  n°  1.040,  de  20  de
dezembro de 1993, a área do porto organizado é constituída: 
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I)  pelas  instalações  portuárias  existentes  na  cidade  de  Imbituba,  inscrita  na
poligonal que contém a superfície contornada pela linha que se inicia na lateral externa da raiz
do  molhe  de  Imbituba  e  se  desenvolve  pela  costa  até  encontrar  a  Av.  Manoel  Florentino
Machado  e,  sobre  essa,  se  prolonga  até  os  limites  com  a  ICC,  fechando  com  linha  reta
imaginária até o ponto inicial, distinguindo-se sobre o seu curso o Saco Cova do Boi, Saco da
Cabra,  Ponta  do  Ferreira  e  Pontal,  abrangendo  todos  os  cais,  docas,  pontes  e  píeres  de
atracação  e  de  acostagem,  armazéns,  edificações  em  geral  e  vias  internas  de  circulação
rodoviária e ferroviária;
 II) pela infraestrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as áreas
de fundeio, bacias de evolução, canal de acesso e áreas adjacentes a esse até as margens das
instalações terrestres do porto organizado.

3) Instalações
O Porto  possui  dois  cais  com extensão total  de  905,0  m,  distribuídos  em três

berços,  para granéis sólidos, líquidos e carga geral. 
 j) Porto de Laguna (DelLaguna)
 1) Localização 

O Porto de Laguna, Terminal Pesqueiro, está localizado no Canal da Lagoa Santo
Antônio dos Anjos. O Porto está representado e georreferenciado na Carta Náutica 1901/DHN.

2) Área do Porto 
A área do Terminal Pesqueiro de Laguna possui 21 hectares. 

3) Instalações
O  Porto  possui  cais  de  acostagem  de  300m  de  comprimento  e  um  posto  de

combustível com capacidade de 45 mil litros.

0108 – ADMINISTRAÇÃO
 a) Porto de São Francisco do Sul (DelSFSul)

Administrado  pela  Administração  do  Porto  de  São  Francisco  do  Sul,  autarquia
estadual, vinculada à SC Participações e Parcerias S/A (SC-PAR). 
Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782 - Centro - São Francisco do Sul / SC
Telefone: (47) 3471-1200  / Fax: (47) 3471-1211
Site: http://www.apsfs.sc.gov.br/ e porto@apsfs.sc.gov.br 

 b) Porto de Itapoá - TECON-ITAPOÁ (DelSFSul)
Administrado pela Itapoá Terminais Portuários S.A.
Avenida Beira Mar 05, 2900 – Bairro Figueira do Pontal – Itapoá / SC.
Telefones: (47) 3443-8500 ou fax (47) 3443-8501.
Site: http://www.portoitapoa.com.br/      

c) Terminal Portuário Santa Catarina – TESC (DelSFSul)
Terminal de Uso Privativo
Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 99, Centro - São Francisco do Sul – SC;
Tel: (47) 3471-2121;
Site: https://www.terminalsc.com.br/  

 d) Portos de Itajaí e Navegantes (DelItajaí)
1) Porto de Itajaí
Administrado pela Autarquia Municipal de Itajaí.
Rua Blumenau, n 05, Centro – Itajaí – SC; 
Telefone: (47) 3341-8045
Site: www.portoitajai.com.br
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2) PORTONAVE
TUP administrado pelas Triunfo Participações e Bakmoon Investments.
Avenida Portuária Vicente Coelho, São Domingos - Navegantes – SC;
Telefone: (47) 2104-3300;
Site: http://www.portonave.com.br 

e) Terminal BRASKARNE (DelItajaí)
TUP controlada pela Seara Alimentos.
Rua Blumenau, 658 - São João, Itajaí – SC;
Tel: (47) 3344-8200;
Site: https://www.braskarne.com.br/ 

f) Terminal Barra do Rio (DelItajaí)
Terminal de Uso Privativo
Rua Arnoldo Lopes Gonzaga, 507 - Barra do Rio, Itajaí/SC
Telefone: (47) 3406-9100
Site: https://www.barradorio.com.br/ 

g) Terminal TROCADEIRO Portos e Logística (DelItajaí)
Terminal de Uso Privativo
R. Dr. Reinaldo Schmithausen, 109 - Cordeiros, Itajaí – SC;
Telefone: (47) 3248-7600

h) Poly Terminais Portuários (DelItajaí)
 TUP administrada pela PAC Logística e Hangaragem, Grupo Poly.

Rua José Luiz Marcelino, 1400, Bairro Murta, Itajaí, SC;
Telefone: (47) 2104.5788;
Site: http://www.polyterminais.com.br/ 

i) Terminal Portuário de Itajai- TEPORTI (DelItajaí)
Terminal de Uso Privativo
Avenida Nereu Ramos, 600 - Salseiros – Itajaí/SC;
Telefone: (47) 3249-8000 / (47) 3249-8001 
Site: http://www.teporti.com.br 

 j) Porto de Imbituba (DelLaguna)
Administrado pela SC Participações e Parcerias S/A (SC Par).
Avenida Getúlio Vargas, 100 – Centro – Imbituba/SC
Telefones: (48) 3255-0080 Fax: (48) 3255-0701.
Sites: www.portodeimbituba.com.br     

k) Porto de Laguna (DelLaguna)
Administrado pela SC Participações e Parcerias S/A (SC Par).
Avenida Getúlio Vargas, 728 – Laguna/SC
Telefone: (48) 3644-0183
Site:  www.scpar.sc.gov.br 
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SEÇÃO III
ENTIDADES DESPORTIVAS NÁUTICAS E DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

As  Associações  Náuticas,  Clubes  Náuticos,  Entidades  Desportivas  Náuticas,  Escolas
Náuticas,  Garagem de Embarcações, Iates Clubes e Marinas deverão cumprir o previsto nas
Normas  da  Autoridade  Marítima  e  às  diretrizes  e  regras  complementares  para  o
cadastramento, funcionamento, descritas nesta Norma.

0109 – CADASTRAMENTO E FUNCIONAMENTO
Os procedimentos  para construção e regularização das  instalações,  dos píeres e das

respectivas áreas de fundeio estão listados nas Normas da Autoridade Marítima para Obras,
Dragagem, Pesquisa e Lavra de Minerais Sob, Sobre e às Margens das Águas sob Jurisdição
Brasileira (NORMAM-11/DPC) e para Auxílio à Navegação (NORMAM-17/DHN). 

O  processo  de  cadastramento  e  as  regras  de  funcionamento  as  marinas,  clubes  e
entidades desportivas náuticas estão estabelecidas no Capítulo 6 das Normas da Autoridade
Marítima  para  Amadores,  Embarcações  de  Esporte  e/ou  Recreio  e  para  Cadastramento  e
Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas (NORMAM-03/DPC), e as
peculiaridades regionais complementadas por esta Norma.

Os empreendimentos náuticos antes de construir suas instalações ou definirem as áreas
de manobras e fundeio das embarcações devem, com 90 (noventa) dias de antecedência, dar
entrada ao processo de construção e regularização na Capitania.

As Marinas, Iates Clubes, Colônias de Pesca, Entidades Náuticas e outras que estejam
em funcionamento no ato da publicação desta Norma deverão efetuar a regularização das suas
estruturas náuticas (píer, cais ou trapiche) e da área de fundeio junto a Capitania dos Portos ou
suas  Delegacias  subordinadas,  até  30  de  dezembro  de  2022.  As  obras  concluídas  ou  em
andamento sem o parecer da AM são consideradas obras ou serviços irregulares. 

Cabendo ao interessado os custos provenientes do processo de regularização, emissão
de pareceres e cumprimento de exigências do empreendimento requerido, devendo cumprir os
seguintes procedimentos:
 a) Cadastramento de Entidade Náutica:
 1) requerer  ao  Capitão  dos  Portos  ou  ao  Delegado  da  área  de  jurisdição  o
cadastramento da entidade náutica, contendo:

I) os documentos prescritos no item 6.2 da NORMAM-03/DPC;
II) parecer  favorável  da  MB,  de  acordo  com  a  NORMAM-11/DPC,  atinente  as

estruturas físicas das instalações, dos píeres, rampas e área de fundeio; 
III) licença de operação do órgão ambiental; e 
IV) licença  de  Ocupação,  Carta  Declaratória  ou  Termo  de  Cessão  da

Superintendência  do  Patrimônio  da  União  (SPU)  e  documento  do  terreno
registrado em cartório. 

2) apresentar o sistema de comunicação e realizar o teste de alcance; 
3) caso  possuam,  apresentar  a  regularização  dos  píeres  e  áreas  de  fundeio,  em

conformidade com as NORMAM-11/DPC e NORMAM-17/DHN;
4) apresentar a embarcação de apoio e a capacidade de deslocamento e reboque; e
5) apresentar  a  relação  das  embarcações  para  o  processo  de  revalidação  do

certificado. 
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 b) Regularização específica dos píeres e/ou área de fundeio:
 1) requerer ao Capitão dos Portos a construção/regularização do píer e/ou as áreas

de fundeios das entidades náuticas, contendo:
I) os documentos prescritos nos itens 0203 e 0215 da NORMAM-11/DPC; 
II) apresentar,  se  aplicável,  o  projeto de sinalização  náutica de acordo com a

NORMAM-17/DHN; e 
III) o processo de regularização do canal de navegação,  caso exequível,  deverá

conter: 
a) o levantamento hidrográfico da região pretendida;
b) a sinalização náutica delimitadora nos extremos; e
c) a indicação das boias de amarração (NORMAM-11/DPC).

 c) Certificado de Cadastramento para Marinas, Clubes Náuticos e Entidades Desportivas
Náuticas
Após a inspeção nas dependências da Entidade, vistoria do sistema de emergência e

de comunicações, e verificação da documentação apresentada será emitido o Certificado de
Cadastramento (NORMAM-03/DPC) em 02 (duas) vias com validade de até 05 (cinco) anos,
sendo uma via entregue ao interessado, permanecendo a outra arquivada na Divisão de Obras
e Controle Ambiental da Capitania ou da Delegacia da área de atuação.

A guarda das embarcações sendo local de uso privativo ou em área condominial, o
proprietário ou síndico deve manter cópia dos documentos das embarcações e dos respectivos
condutores  arquivados  para  apresentar  ao  inspetor  naval,  bem  como,  o  processo  de
regularização  desta  estrutura,  píeres  e/ou  áreas  de  fundeio,  conforme  os  procedimentos
citados anteriormente. 

As  embarcações  atracadas,  fundeadas  ou  amarradas  à  boia  em  estruturas  não
regularizadas, estarão sujeitas a serem notificadas por estarem em local irregular.

0110 – REGRAS DE FUNCIONAMENTO
No  interesse  da  salvaguarda  da  vida  humana  nas  águas  e  da  segurança  do tráfego

aquaviário  são  estabelecidas  regras  de funcionamento para  as  marinas,  clubes  e entidades
desportivas náuticas na NORMAM-03/DPC, devem atentar para: 
 a) A Entidade Náutica deve exigir, do proprietário ou condutor da embarcação, o Aviso
de Saída constante do anexo 4-A da NORMAM-03/DPC, sem o qual a embarcação não deverá
iniciar sua singradura, cabendo ao agente liberador destacar o canhoto do anexo. Este Aviso
deve possuir  ordem sequencial  e ser  registrado em controle específico,  sendo entregue ao
inspetor naval quando solicitado; 
 b) As  marinas,  clubes  e  entidades  desportivas  náuticas  que  abriguem  mais  de  50
embarcações de esporte e/ou recreio deverão manter permanentemente, embarcação apta a
operar numa distância mínima de 10MN para apoio das embarcações filiadas,  possuindo o
condutor conhecimento da região a operar, tendo capacidade de realizar reboque e sistema de
comunicação em VHF e HF operando com pessoal habilitado.
 O serviço de apoio poderá ser indenizado de acordo com o estabelecido no estatuto
de  cada  entidade  ou  em  contratos,  desde  que  não  se  configure  em  salvaguarda  da  vida
humana.

As entidades que não possuírem o serviço de embarcação de apoio próprio devem,
ao ser inspecionada, indicar qual empresa realizará o serviço aos seus associados. 

c) O sistema de comunicação deverá estar inscrito na EMBRATEL e o teste de serviço de
rádio a ser realizado pelo inspetor naval ocorrerá  por meio de chamadas inopinadas  com as
Estações  Costeiras  –  na  área de jurisdição existem a estação em HF Itajaí  Rádio (PPC)  e  a
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Estação Regional Rio Grande (PPJ). Neste procedimento será observado a disponibilidade do
sistema de comunicação operar ininterruptamente, caso necessário, por equipe habilitada. 
 d) As embarcações estrangeiras, por ocasião da chegada nas marinas e nos iates clubes,
deverão preencher a declaração de entrada/saída, conforme previsto na NORMAM-03/DPC. 

Os  condutores/proprietários  destas  embarcações  deverão enviar  eletronicamente,
impreterivelmente, até 24 (vinte e quatro) horas após a entrada, a declaração e os documentos
previstos para o e-mail constante na alínea c do item 0101 desta Norma. Os originais deverão
permanecer arquivados nas marinas e/ou iates clubes junto com a cópia dos passaportes para
posterior vistoria dos inspetores navais desta Capitania e/ou Delegacias subordinadas.

O  Comandante que não contratar  a prestação de serviços em um Clube,  Marina,
Entidade e/ou Associação Náutica, deve se dirigir pessoalmente à Capitania ou Delegacia a fim
de dar entrada na Declaração de Entrada.

0111 - ESTABELECIMENTOS DE TREINAMENTO NÁUTICO
Os estabelecimentos de treinamento e de pessoas físicas especializados em treinamento

náutico e formação de condutores de embarcações devem se cadastrar nesta Capitania ou em
suas Delegacias subordinadas,  e cumprir as determinações previstas nos Capítulos 5 e 6 da
NORMAM-03/DPC e no Capítulo 4 da NORMAM-34/DPC. Em complemento, devem: 
 a) Manter uma relação atualizada dos instrutores, contendo currículo e habilitação; 
 b) Apresentar o  alvará de funcionamento expedido pelo órgão municipal competente
que deverá constar no alvará “Cursos de Pilotagem” ou algo similar; 
 c) Solicitar  autorização a prefeitura do local  para a  realização da instrução que não
cause interferência com a realização de outras atividades e, principalmente, com banhistas.
Esta área de operação deve ser perfeitamente delimitada, por meio de boias, e retificada pela
Capitania quanto à segurança da navegação e ordenamento do tráfego aquaviário; 
 d) Agendar vistorias com a Divisão de Cadastro (CP-21) para verificar as condições gerais
da empresa e do processo de formação;
 e) Ministrar às aulas portando coletes salva-vidas, tendo estes a indicação no verso de
INSTRUTOR e de ALUNO;
 f) Informar as datas dos exames práticos; 
 g) Ministrar aulas teóricas e práticas, quando solicitado, para os inspetores, de forma a
serem avaliados; 

h) Os Estabelecimentos não poderão alterar os modelos de Atestado de Treinamento
preconizados nas NORMAM-03/DPC e NORMAM-34/DPC; e

i) Os Estabelecimentos cadastrados na CPSC e nas Delegacias subordinadas, deverão
preencher  e  encaminhar,  junto com o Atestado de Treinamento,  o  Atestado de Horímetro
conforme o modelo constante do anexo 1-E.
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CAPÍTULO 2
ACIDENTES E FATOS DA NAVEGAÇÃO 

SEÇÃO I
ACIDENTES, FATOS E IRREGULARIDADES DA NAVEGAÇÃO 

0201 – APLICAÇÃO
A ocorrência de acidentes, fatos e irregularidades da navegação deverá ser comunicada,

obrigatoriamente, à Organização Militar responsável  pela área de jurisdição onde ocorreu a
ocorrência, à Capitania dos Portos de Santa Catarina ou às suas Delegacias subordinadas, pelo
proprietário  da  embarcação,  Comandante  da  embarcação,  prático,  tripulante  e/ou  pelo
envolvido, bem como, irregularidades e/ou possíveis infrações, a fim de instaurar o competente
inquérito administrativo, nos telefones ou e-mail dos órgãos de despacho:

CPSC (48) 3281-4800, cpsc.segmar@marinha.mil.br;
DelItajaí (47) 3348-0129, delitajai.segmar@marinha.mil.br; 
DelLaguna (48) 3644-0196, dellaguna.secom@marinha.mil.br; e
DelSFSul (47) 3444-2204/3444-2205/3444-3302, del  sfsul  .secom@marinha.mil.br  ;
a) Classificações dos tipos de Inquéritos Administrativos

1) Inquérito Administrativo (IA) se destina a constatar irregularidades e/ou possíveis
infrações cometidos em desacordo com o preceito estabelecido na Lei de Segurança do Tráfego
Aquaviário (Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997), na sua Regulamentação (Decreto nº
2.596, de 18 de maio de 1998), nas Normas da Autoridade Marítima (NORMAM) e nos atos e
resoluções internacionais ratificadas pelo Brasil. 

 Os procedimentos de instauração, condução e instrução do IA estão estabelecidos
nas Normas da Autoridade Marítima para a Atividade de Inspeção Naval (NORMAM-07/DPC)
que  deverá ser finalizado no prazo máximo de sessenta dias e, depois de concluído, medidas
administrativas poderão ser aplicadas pela Autoridade Marítima; 

2) Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) se destina a
apurar  acidentes  e  fatos  da  navegação,  cuja  a  coleta  de  elementos,  fatos  e  depoimentos
subsidiam  a abertura do processo e julgamento pelo Tribunal Marítimo, conforme previsto na
lei  nº  2.180,  de  05  de  fevereiro  de  1954,  concomitantemente  com  os  procedimentos
estabelecidos  nas  Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Inquéritos  Administrativos  sobre
Acidentes e Fatos da Navegação e para a Investigação de Segurança dos Acidentes e Incidentes
Marítimos (NORMAM-09/DPC). 

Os  procedimentos  de  instauração,  condução  e  instrução  do  IAFN,  visam  a
identificação dos responsáveis diretos, das causas determinantes do acidente ou do fato da
navegação. As diligências necessárias para o esclarecimento da ocorrência investigada estão
descritos no primeiro capítulo da NORMAM-09/DPC. O prazo para a conclusão do Inquérito é
de noventa dias, caso seja necessárias novas diligências, esse prazo poderá ser prorrogado em
até nove meses; e 

3)  Investigação  de  Segurança  dos  Acidentes  e  Incidentes  Marítimos  (ISAIM)  é  a
investigação  de  qualquer  acidente  marítimo  muito  grave,  definido  no  Código  para  a
Investigação  de  Acidentes  e  Incidentes  Marítimos  (CIC  Code).  O  ISAIM  é  exclusivo  para
acidentes ocorridos em, ou com, navios de bandeira brasileira, sujeitos as convenções SOLAS e
MARPOL.  Destina-se a avaliar  possíveis  alterações nas  regras de segurança,  visando mitigar
efeitos danosos de grandes proporções ao meio ambiente e à vida humana. Os procedimentos
de instauração do ISAIM estão previstos no segundo capítulo da NORMAM-09/DPC, devendo
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ser finalizado no prazo máximo de noventa dias. Após concluído será remetido a Diretoria de
Portos  e  Costa,  sediado no estado do Rio de Janeiro,  para  apuração  e  encaminhamento a
Organização Marítima Internacional (IMO), sediada em Londres.

b) Acidentes e Fatos da Navegação
 Os acidentes e fatos da navegação passíveis de instauração são classificados como:

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

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

c) As etapas do Inquérito 
1) a instauração deverá ocorrer em até cinco dias, após o conhecimento do fato pela

Capitania  dos  Portos  ou  suas  Delegacias,  e  decorre  da  análise  da  ocorrência  e  elementos
normativos, verificando o enquadramento do acidente ou fato passível a abertura pelo Agente
da Autoridade Marítima; e

2) a instrução é o desenvolvimento do inquérito e abrange todos os esforços para a
apuração e suas circunstâncias, por meio de depoimentos, coleta de provas, laudos periciais e
outros procedimentos visando elucidar o acontecido.

Na fase de coleta de provas, não cabe a participação da parte interessada, durante
o processamento até  sua conclusão,  haja vista que não há contraditório  no procedimento.
Nesta fase será realizada a perícia no local do acidente, devendo o estado e a conservação dos
materiais e do local permanecerem inalterados, até que seja concluída a perícia e possíveis
diligências pelos inspetores da Capitania. 
  Por conseguinte, o Comandante ou Armador colocará à disposição da Autoridade
Marítima,  pelo  prazo  que  for  necessário  à  elucidação  da  ocorrência,  a  embarcação,  os
equipamentos  e  os  documentos.  Portanto,  não  devem ser  efetuados  reparos,  retiradas  de
peças  e  de  cargas  ou  tomadas  quaisquer  providências  que  prejudiquem  as  investigações,
ressalvadas,  naturalmente,  aquelas  necessárias  à  segurança  da  navegação,  que  devem  ser
adequados,  registrados  e  devidamente  justificados  pelo  Comandante  ou  condutor  da
embarcação; 
 3) o depoente será convocado na qualidade de testemunha por meio de Notificação
ou Requisição (funcionário público ou militar),  para comparecer na Capitania no dia e hora
designados,  devendo  portar  documento  de  identificação,  cadastro  de  pessoa  física  e
comprovante de endereço original, e em caso de Aquaviários, portar a Carteira de Inscrição e
Registro (CIR).

Se  o  depoente  for  estrangeiro,  deverá  estar  acompanhado  de  um  intérprete
comercial,  conforme o Decreto nº 13.609,  de 21 de outubro de 1942,  a ser  custeado pelo
Armador,  proprietário  ou  agente.  Se  adolescente  entre  doze  (12)  e  dezoito  (18)  anos
incompletos será ouvido na qualidade de informante,  devidamente acompanhado pelo pai,
responsável  ou  curador.  Na  tomada  de  depoimento  é  facultado  ao  depoente  fazer-se
acompanhar de um advogado, comprovadamente inscrito no Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil e legitimamente constituído;
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4) a conclusão consiste no Relatório do Encarregado do Inquérito, em conformidade
com os dados levantados a respeito do ocorrido. Esta conclusão será encaminhada ao Tribunal
Marítimo, a quem compete arquivar ou abrir processo para averiguações e julgamento.
 O andamento do IAFN não será obstado pela falta  de depoimento de pessoas
ausentes  ou  desaparecidas.  Nestes  casos,  o  Encarregado  do  Inquérito  prosseguirá  com  os
procedimentos normatizados até a conclusão, fazendo constar tal circunstância no Relatório; e

5) a  apresentação  de  defesa  prévia  será  realizada  pelo  indiciado,  ao  final  do
Inquérito, quando será notificado para comparecer a Capitania a fim de tomar conhecimento
da conclusão do relatório e realizar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias.

Se o fato apurado constituir crime (morte, lesão corporal etc.), o Agente da Autoridade
Marítima, caso o proprietário ou o representante legal ainda não tenha dado ciência, informará
as  Autoridades  competentes  o  fato  ocorrido  para  conhecimento  e  providências  julgadas
cabíveis. 

0202 – RETENÇÃO DA EMBARCAÇÃO
Toda embarcação envolvida em acidentes ou fatos da navegação poderá ser retida ou

sofrer atrasos na programação de viagem, para investigação e/ou verificação documental, por
determinação da Capitania dos Portos,  apenas  pelo tempo necessário ao cumprimento dos
procedimentos previstos nas legislações em vigor, com o propósito de instruir o IAFN. 

O procedimento visa a obtenção de dados técnicos para o laudo pericial, tomadas de
depoimentos  e  procedimentos  investigatórios  do  Inquérito,  devendo  ser  considerado,
posteriormente, a recuperação e/ou substituição do tripulante enfermo, ou a certificação do
reparo realizado no navio avariado, dando capacidade de prosseguir viagem, conforme descrito
na sequência de procedimentos abaixo. 
 a) Procedimentos de instrução do IAFN
 O Inquérito  proveniente  de  arribada  por  motivo  de  tripulante  enfermo  a  bordo,
restrições de navegação e/ou ações injustificadas, o processo terá os seguintes procedimentos: 
 1) Tripulante enfermo ou falecido

I) a  instauração  do  IAFN  no  caso  de  falecimento  de  tripulante  ou  passageiro
estará  condicionada  à  emissão  de  laudo  tanatoscópico  ou  outro  documento  emitido  pelo
Instituto Médico Legal (IML), atestando a causa da morte. Somente após o recebimento deste
atestado e que será verificado a abertura do respectivo IAFN e a liberação da embarcação; e

II) o  tripulante  enfermo  pode  ser  por  causa  natural  ou  proveniente  de
consequência de ato de trabalho, neste caso, a embarcação aguardará o laudo médico que
descreva a enfermidade e comprove a ocorrência de causa e efeito com o serviço ou não; 

III) instaurado  o  IAFN,  a  liberação  da  embarcação  para  prosseguir  viagem  pela
Autoridade Marítima, depende da conclusão das perícias,  do laudo médico do enfermo, do
atestado  do  IML  e/ou  conclusão  dos  procedimentos  administrativos  que  requeiram
depoimentos ou dados da embarcação retida.

Os procedimentos realizados pelas equipes de inspeção, de vistoria e de inquéritos
desta  Capitania  e  das  Delegacias  subordinadas,  não  excluem  os  responsáveis  das  medidas
administrativas e penais dos demais órgãos previstas nas leis em vigor. 
 2) Arribada de máquina ou de governo

A embarcação em pane de máquina ou de governo não está autorizada a entrar de
imediato nos portos de jurisdição desta CP, devendo encaminhar para a Delegacia subordinada
responsável pelo porto demandado os seguintes documentos para análise:
I) Parecer técnico do Chefe de Máquinas ou do Imediato sobre as restrições de navegação
da embarcação;
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II) Declaração do Comandante da embarcação referente a avaria, descrevendo as
possíveis condicionante de navegação para a entrada no porto solicitado; 
 III) Cópia do livro de quarto com o registro da avaria;
 IV)Plano de navegação da área de fundeio até a atracação; e

V) Parecer complementar, a critério do Capitão dos Portos, dos Delegados ou do
Port  State  Control  Officer  (PSCO),  expedido  pela  Certificadora  do  Navio,  Empresa  de
Praticagem, Empresa de rebocador e/ou da Autoridade Portuária/Terminal.

Após a atracação da embarcação, os inspetores navais avaliarão a referida avaria. 
3) Arribadas injustificadas

Os casos abaixo serão considerados arribada injustificada com a abertura de IAFN: 
I) as embarcações que arribarem por falta de víveres ou de aguada decorrente de

não se haver feito a provisão necessária segundo o costume e uso da navegação, ou de se haver
perdido e estragado por má arrumação ou descuido; e

II) decorrente  de  inspeção  ou  vistoria  que  suspeite  ato  de  negligência,  de
imperícia ou de imprudência dos tripulantes ou passageiros que produzam um fato ou acidente
a navegação.

Estas ações não devem ser confundidas com eventuais retenções pelo Grupo de Vistoria
e Inspeção (GVI), para cumprimento de exigências de vistorias ou por deficiência apontada. 

SEÇÃO II
PROCEDIMENTOS EM CASO DE OCORRÊNCIAS 

0203 – PROCEDIMENTOS EM CASO DE OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO MERCADORIAS PERIGOSAS
NOS PORTOS DE JURISDIÇÃO
São consideradas mercadorias perigosas todas as substâncias assim classificadas pela

Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar – SOLAS-74 como os gases,
líquidos  ou  sólidos  inflamáveis,  substâncias  comburentes,  oxidantes,  peróxidos  orgânicos,
venenosas, infecciosas, radioativas e corrosivas. Devendo ser observado o contido nas Normas
da  Autoridade  Marítima  para  Embarcações  Empregadas  na  Navegação  de  Mar  Aberto
(NORMAM-01) e no Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG Code), que
estabelecem requisitos para o transporte e armazenamento.

Os tripulantes embarcados em navios que transportem mercadorias perigosas,  assim
como, os operadores portuários e os demais trabalhadores que realizam a interface navio porto
deverão ter conhecimento dos procedimentos estabelecidos na do Capítulo 5 “TRANSPORTE DE
CARGA”  constante  das  Normas  da  Autoridade  Marítima para  Embarcações  Empregadas  na
Navegação em Mar Aberto (NORMAM-01/DPC) e para Embarcações Empregadas na Navegação
Interior (NORMAM-02/DPC).  
 a) ocorrências envolvendo mercadorias perigosas

As  embarcações  que  transportam  mercadorias  perigosas,  que  tenham  alguma
ocorrência envolvendo a perda ou a probabilidade de perda para o mar dessas cargas, deverão
informar o fato imediatamente à Capitania dos Portos ou à Delegacia da Área Portuária, ao
Órgão  Ambiental,  à  Administração  do  respectivo  Porto  e/ou  Terminal,  em  que  estão
demandando  à  navegação  ou  já  estiverem  atracadas,  e  demais  autoridades  competentes,
entretanto,  quando  transportando  mercadoria  radioativa deverá,  também, ser  informado à
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), conforme estabelecido pela NORMAM-01/DPC.
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 b) embarcações que chegam ao porto
 As  embarcações  mercantes  empregadas  na  navegação  de  longo  curso  deverão
comunicar ao órgão de despacho (OD), com quarenta e oito horas antes da chegada, por meio
da notificação da previsão de chegada, as informações sobre transporte de cargas perigosas das
classes  1  e  7  do IMDG Code,  conforme previsto  no anexo  2-A das  Normas  da  Autoridade
Marítima para Tráfego e Permanência de Embarcações em AJB (NORMAM-08/DPC).
 c) embarcações que deixam o porto

As embarcações transportando mercadorias perigosas devem entregar ao OD, com
quarenta e oito horas antes  da saída,  cópia do Manifesto ou Lista discriminando as cargas
perigosas a bordo e suas respectivas localizações, e, quando se tratar de material radioativo,
também, deverá ser apresentada a respectiva autorização emitida pela CNEN.
 d) sinalização de carga perigosa 
 Toda embarcação transportando carga perigosa  deverá içar  os sinais  previstos no
Código Internacional de Sinais, durante o período em que o navio estiver no porto.
 e) irregularidades

Constatação de divergência por parte dos inspetores navais e/ou demais autoridades,
além das demais penas previstas, poderá acarretar na suspensão da atracação ou desatracação
do navio, conforme o caso. 

0204 – PROCEDIMENTOS EM CASO DE OCORRÊNCIAS DE POLUIÇÃO POR ÓLEO
As  embarcações  que  demandam  os  portos  organizados,  instalações  portuárias,

terminais, monoboias, plataformas, instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes
náuticos e instalações similares, bem como aquelas que navegam nas águas desta jurisdição
deverão cumprir rigorosamente as medidas de prevenção e mitigação ambientais contidas no
Plano de Área, instituído pelo Decreto n° 4.871, de 06 de novembro de 2003, e nos Planos de
Emergência Individual estabelecido pela Resolução CONAMA nº 398, de 11 de junho de 2008.
Estes  Planos  deverão  ser  aprovados  pelo  Instituto  de  Meio  Ambiente  (IMA-SC),  em
conformidade com o estabelecido na Lei Estadual n° 14.675, de 13 de abril de 2009, e estarem
disponíveis para consultas, treinamentos, nos casos de emergências e quando solicitados pelos
órgãos integrantes. 

A  principal  finalidade  dos  Planos  de  Áreas  Portuário,  de  Terminais  ou  de  Entidades
Náuticas do Estado de Santa Catarina é integrar as ações e recursos dos Planos de Emergência
Individuais  dos  empreendimentos  náuticos  visando  a  prevenção  e  mitigação  de  impactos
ambientais  decorrentes de ocorrências por derramamento de óleo na região,  as quais pelo
porte e/ou complexidade demandem a atuação por meio de mecanismos de ajuda mútua e
cooperação técnica entre as diversas empresas e instituições públicas.

0205 – PROCEDIMENTOS  E  PLANOS  DE  CONTINGÊNCIAS  DOS  PORTOS  OU  TERMINAIS  DE
JURISDIÇÃO 
As instalações portuárias, de apoio, estaleiros, entidades náuticas, áreas de fundeio, de

manobras e terminais que demandam embarcações transportando mercadorias classificadas
como perigosas e de transporte de combustíveis ou que realizam atividades de abastecimento
de embarcações fundeadas ou atracadas, apresentando risco ao patrimônio, ao meio ambiente
e  a  comunidade,  direta  ou  indiretamente,  devem  possuir  planos  e  procedimentos  de
organização,  preparação  e  resposta  às  emergências,  atualizados  e  aprovados  pelos  órgãos
competentes, conforme a atividade operacional que realiza.
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Todo plano possui um propósito em que contempla diferentes objetivos, bem como, a
responsabilidade específica de atuações dos coordenadores, dos diretores, dos funcionários, de
terceirizados,  das  pessoas  em  situação  de  clientes  ou  visitantes,  e  dos  meios  públicos  de
emergência, onde cada qual assumirá responsabilidades no combate a emergência, atendendo
de forma irrestrita as normas regulamentadoras de segurança.

Os objetivos dos planos devem garantir aos componentes o conhecimento prévio dos
riscos existentes, do sistema de detecção e da forma de alarme, visando a imediata adoção dos
procedimentos preestabelecidos na estrutura hierárquica de combate à emergência, devendo
as  diversas  equipes  terem  o  conhecimento  prático  teórico  e  a  capacidade  de  realizarem
evacuação rápida e segura, intervenção inicial, acionamento dos órgãos de combate e controle,
e de proporcionarem meios para de acesso às equipes externas. 

O  Plano  deve  ser  simples  e  bem  compreendido  para  evitar  confusão  e  erros;  ter
identificado os riscos, os espaços, os meios e recursos; indicar a periodicidade dos exercícios;
ser  capaz  de  permitir  adaptações  a  situações  de  cenários  inicialmente  não  previstos;  e
estabelecer a atribuição de responsabilidades dos componentes. O Plano deverá ser revisado
sempre  que  detectadas  mudanças  de  processo/atividades  que  resultem  na  inclusão  de
aspectos significativos/riscos potenciais de agressão ambiental, ao patrimônio da empresa, aos
funcionários e terceiros. 

Existem diversos empreendimentos no Estado de Santa Catarina que demandam ações
e  supervisão  das  instituições  de  prevenção  e  combate  as  ações  emergenciais,  públicas  e
privadas, que se encontram relacionadas no anexo 2-A.

a) Planos de Contingências
Os empreendimentos portuários e náuticos devem manter os Planos atualizados e

compatíveis  a  estrutura  existente,  bem  como,  equipes  prontas  para  atuar  conforme  as
diretrizes estabelecidas. Dentre os Planos existentes, destaca-se:

1) Plano de Área (PA) - conjunto de documentos que contém informações, medidas e
ações referentes a uma área de concentração de atividades portuárias, instalações portuárias,
terminais, dutos ou plataformas e suas respectivas instalações de apoio, que visem integrar os
diversos Planos de Emergência Individuais para facilitar e ampliar a capacidade de resposta as
ações  necessárias  na  ocorrência  de  incidente.  Podendo  ser  acionado  pelas  Instituições  e
Instalações Participantes ou pelo Coordenador Operacional.

2) Plano de Auxílio Mútuo (PAM) – relaciona os incidentes e acidentes previsíveis nas
instalações das empresas integrantes, bem como na sua área de atuação, sempre que envolver
situações de risco ou os cenários de incêndio ou explosão, vazamento de produtos perigosos,
queda  de  homem  ao  mar/rio,  condições  adversas  de  tempo  que  afetem  a  segurança  das
operações portuárias, poluição ou acidente ambiental e socorro a acidentados, estabelecendo
regras de funcionamento para implantação, execução e manutenção.

3) Plano  de  Auxílio  Mútuo  Marítimo  (PAMM)  -  conjunto  de  documentos  que
estabelece medidas necessárias à salvaguarda da vida humana no mar, nos portos e nas vias
navegáveis interiores, com ênfase nos eventos de grande porte nas áreas marítimas, fluviais e
lacustres. Destacando as responsabilidades individuais e coletivas das entidades e comunidades
marítimas,  e  a  importância  do  posicionamento  constante  das  embarcações  no  mar,  pois
constitui fator preponderante nas ações de socorro e resgate.

4) Plano Nacional  de Contingência (PNC) -  plano que estabelece a coordenação e
articulação  das  ações  para  facilitar  e  ampliar  a  prevenção,  preparação  e  a  capacidade  de
resposta aos acidentes de grandes proporções, onde a ação individualizada dos agentes não se
mostra  suficiente  para  a  solução  do  problema,  bem  como,  o  acionamento  do  Grupo  de
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Acompanhamento e Avaliação composta por representantes da Marinha do Brasil,  IBAMA e
Agência Nacional de Petróleo, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente.

5) Plano de Emergência  Individual  (PEI)  -  conjunto  de  documentos  que  contenha
informações e descrição dos procedimentos de resposta específica de uma instalação a um
incidente de poluição por óleo que decorra de suas atividades.

b) Procedimentos e Planos dos Portos e Terminais 
A Capitania dos Portos e suas Delegacias subordinadas possuem em suas  áreas de

jurisdições  diversas  estruturas  portuárias,  terminais,  monoboia,  plataforma,  instalações  de
apoio,  refinarias,  estaleiros,  marinas,  clubes  náuticos  e  instalações  similares  que  possuem
movimentação de cargas consideradas perigosas ou contaminantes, bem como, abastecimento
de embarcações. 
 Os procedimentos e planos de contingência estão discriminados, contendo os setores
de  coordenação,  no  anexo  2-B.  O  quadro  resumo  abaixo  apresenta  os  empreendimentos
obrigatórios  a  dotar  os  planos  de  contingências,  em  qual  área  de  jurisdição  está  o
empreendimento e quais planos possui. 

QUADRO RESUMO DOS PLANOS DE CONTINGÊNCIAS  

Nº Empreendimento Jurisdição 
Planos

PEI PA PAM PCE

1 Posto Galo da Barra CPSC S - - -

2 Porto de Itapoá DelSFSul S S S S

3 SCPAR Complexo Portuário de São Francisco DelSFSul S S S S

4 Terminal Santa Catarina (TESC) DelSFSul S S S S

5 Terminal de São Francisco do Sul (TEFRAN) DelSFSul S S S S

6 Porto de Itajaí DelItajaí S S S S

7 Terminal BRASKARNE DelItajaí S S S S

8 Terminal POLYTERMINAIS DelItajaí S S S S

9 Terminal Portuário de Itajaí (TEPORTI) DelItajaí S S S S

10 Terminal  PORTONAVE DelItajaí S S S S

11 Terminal Barra do Rio DelItajaí S S S S

12 Thyssenkrupp Estaleiro Brasil Sul DelItajaí S - - -

13 Estaleiro NAVSHIP DelItajaí S S S -

14 FPSO “Cidade de Itajaí” DelItajaí S - - -

15 Marina Itajaí DelItajaí S S S -

 16 Posto Náutico Farol DelItajaí S - - -

 17 Porto de Laguna DelLaguna S - - -

18 Porto de Imbituba DelLaguna S - S S
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0206 – ACIDENTE DE MERGULHO 
A  atividade  de  mergulho  profissional  está estabelecida  na  Norma  da  Autoridade

Marítima  para  Atividades  Subaquáticas  (NORMAM-15/DPC)  e  as  operadoras  de  mergulho
recreativo devem cumprir o prescrito nas Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT),  nos Planos de Manejo das Unidades de Conservação e as diretrizes das Secretarias
Municipais que estabelecem as Normas e Procedimentos para a prática do Mergulho Recreativo
de Turismo e Lazer no Estado de Santa Catarina.

No caso de acidente de mergulho no mar ou nas instalações portuárias ocorridas por
profissional, ou por amador partindo de embarcação, será instaurado inquérito administrativo,
devendo a operadora ou empresa manter o registro do processo de treinamento, os exames
realizados pelo médico especializado em mergulho, histórico de mergulho do acidentado, assim
como, o equipamento empregado e a certificação do corpo de bombeiros militar para operar,
visando a coleta de dados pelos peritos. 

Não é permitido realizar qualquer atividade de mergulho desacompanhado.
O mergulho pode ser livre (apneia) ou com o emprego de cilindro. Contudo, quando o

mergulhador  estiver  empregando  cilindro  para  a  realização  do  mergulho,  os  peritos  do
inquérito administrativo serão designados  pela Diretoria  de Portos e Costa,  pertencente ao
Grupo de Apoio Técnico daquela Diretoria. 
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CAPÍTULO 3

DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES 

E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

A Capitania dos Portos de Santa Catarina,  em função das peculiaridades da área de
navegações  existentes,  estabelece  a  dotação  de  equipamentos  de  salvatagem,  navegação,
material de segurança e documentos obrigatórios a todas as embarcações que navegam na
jurisdição desta Capitania e suas Delegacias subordinadas, além dos previstos nas Normas da
Autoridade Marítima e das publicações editadas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação. 
 O  disposto  nas  Normas  é  o  mínimo  exigido  para  a  segurança  da  navegação,
considerando uma navegação em boas condições meteorológicas, que exigirá da embarcação e
seus tripulantes o menor esforço, o que não exime o proprietário, comandante ou mestre, da
responsabilidade de verificar os boletins meteorológicos e de efetuar minuciosa avaliação do
estado do mar e da derrota que se pretende empreender, bem como, de dotar sua embarcação
com equipamentos adicionais de salvatagem visando complementar a segurança. 
 Da mesma forma, cabe ao condutor da embarcação avaliar a permanência no porto ou
o retorno para águas  abrigadas,  quando as  questões de segurança,  de salvaguarda da vida
humana e a boa prática marinheira assim o recomendar.
 Em  adição  às  exigências  constantes  nas  NORMAM,  este  Capítulo  detalhará  os
procedimentos  complementares,  equipamentos,  características  mínimas  e  documentos
adicionais obrigatórios. Contudo, as  normas não limitam as ações do  condutor, tripulante ou
proprietário  em  adotarem  equipamentos  ou  medidas  adicionais  visando à  segurança  da
navegação, à salvaguarda da vida humana no mar e à prevenção da poluição hídrica, devendo
ter especial atenção a habitabilidade e estabilidade da embarcação.

0301 – EQUIPAMENTOS DE SALVATAGEM
a) Procedimentos/Equipamentos de Salvatagem Adicional

 1) Coletes salva-vidas:
I) as embarcações de transporte de passageiros devem dotar no mínimo 10% da

lotação do tipo infantil, no tamanho (P), entretanto, se ocorrer embarque de crianças que seja
superior a 10% da lotação ou quando da realização de eventos específicos, estas embarcações
somente poderão navegar quando a quantidade de coletes infantis for igual ou maior que a de
crianças a bordo;
 II) as embarcações de transporte de passageiros somente deverão suspender e/ou
desatracar,  após  orientarem  o  uso  correto  de  vestir  e  utilizar  os  coletes  salva-vidas,  dos
procedimentos  de  abandono  e  a  identificação  das  localizações  dos  coletes  a  bordo.  Estes
deverão estar estivados e prontamente acessíveis, NÃO PODERÃO estar presos nem amarrados;
 III) para  os  tripulantes  de  todas  as  embarcações,  empregadas  em  atividades
comerciais,  é  OBRIGATÓRIO  o  uso  permanente  de  coletes  salva-vidas  Classe  IV  (trabalhos
externos) quando executando serviços a bordo, em convés exposto; e
 IV)estabelecido a obrigatoriedade de uso por todos (tripulantes e passageiros) nas
condições descritas no item 0307.
 2) As embarcações que empregam eixos propulsores ou demais partes moveis e/ou
quentes devem, obrigatoriamente, dotar de dispositivo de proteção, vedando o eixo a fim de
evitar acidentes como escalpelamento, mutilações, queimaduras ou traumatismos, constante
no manual da embarcação ou certificada por engenheiro ou tecnólogo naval.
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3) As embarcações de passageiros  empregadas  na Navegação Interior,  que forem
operar em Área de Navegação Interior Dois, obrigadas a portar o CSN, deverão ser dotadas de
aparelho flutuante (rígido ou inflável), ou balsas salva-vidas infláveis classe II ou III, para 100%
das pessoas a bordo.

b) Substituição de Equipamentos de Salvatagem
1) As  embarcações  empregadas  na  navegação  interior  deverão  ter  a  bordo  o

equipamento de prumo de mão ou poderão ser substituídos por ecobatímetro; e
 2) As embarcações de transporte de passageiros, menores do que 50 AB, realizando
a travessia de mergulhadores amadores para a Ilha do Arvoredo, deverão dotar balsa salva-
vidas inflável Classe II,  ou poderão ser substituídos por aparelhos flutuantes para 100% das
pessoas a bordo, desde que cumpram os seguintes requisitos:
 I) navegar até no máximo 6 (seis) milhas náuticas (MN) da costa e no alinhamento
da Ilha do Xavier, Ilha das Aranhas, Ilha Deserta e Ponta de Bombas;

II) os passageiros deverão ser maiores de 12 (doze) anos e permanecer vestidos
com roupas de mergulho e coletes salva-vidas durante todo o deslocamento; 

III) os  passageiros  menores  de  18  (dezoito)  anos  deverão  ter  autorização  por
escrito dos pais ou responsáveis; e

IV)a atividade estará suspensa quando as  condições  de vento for  superior  a  5
(cinco) na Escala Beaufort (velocidade superior a 21 nós) ou estado de mar superior a 3 (três)
(vagas entre 0,75 e 2,0 metros).  
 c) Verificação dos Equipamentos de Salvatagem
 Condutor  e/ou  proprietário,  antes  do  suspender,  deverá  verificar  a  existência,  o
estado e a validade de todo material de salvatagem previsto para realizar uma navegação com
segurança visando a salvaguarda da vida humana.

0302 – EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO E PUBLICAÇÕES
 a) Planos Complementares
 A  embarcação  tipo  balsa,  com  AB  menor  que  20,  empregada  na  atividade  de
maricultura que opera em processamentos, beneficiamentos, retiradas ou atividades similares,
o  proprietário  deverá  apresentar,  além  dos  documentos  preconizados  nas  Normas  da
Autoridade  Marítima  para  Embarcações  Empregadas  na  Navegação  Interior
(NORMAM-02/DPC),  um  plano  complementar,  em  duas  vias,  que  apresente  de  forma
esquemática e simplificada os requisitos dos planos de Arranjo Geral, Capacidade e Segurança,
englobando inclusive os equipamentos e procedimentos previstos no item 0605, contenha uma
fotografia datada e colorida da embarcação no tamanho mínimo de 15 x 21 cm, retratando o
comprimento total da embarcação pelo través – de proa a popa – e efetuando o enquadrando
da fotografia em todo o espaço. 

b) Equipamentos de Navegação Adicional
 1) As embarcações de pesca classificadas para a área de navegação em mar aberto
deverão dotar o sistema de navegação “Global Positioning System” (GPS).

2) As embarcações de pesca classificadas para a área de navegação em mar aberto e
que possuem AB maior ou igual a 50 (cinquenta), ou o comprimento total igual ou superior a 15
(quinze) metros, deverão dotar do equipamento de rastreamento por satélites (PREPS).
 c) Rol de Equipagem e Rol Portuário
 As publicações (Rol de Equipagem e Rol Portuário), serão fornecidas pelo Grupo de
Atendimento ao Público (GAP) da Capitania e suas Delegacias subordinadas, após o pagamento
da GRU expedida pelo próprio GAP. 
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 d) Demais publicações
O RIPEAM-72, as Cartas Náuticas (CN) e outras publicações/impressos, relacionadas

ao Ensino Profissional Marítimo (EPM) e ao Serviço de Segurança do Tráfego Aquaviário (SSTA),
poderão  ser  adquiridas  no  endereço  eletrônico  www.cartasnauticasbrasil.com.br e  serão
entregues ao interessado pelos correios.

As embarcações deverão dotar, além das publicações previstas, as Cartas Náuticas
relativas às regiões em que pretendem operar/navegar,  conforme exigido nas NORMAM. A
área  náutica  das  regiões  costeiras  do  Estado  de  Santa  Catarina  possuem  as  seguintes
representações cartográficas: 

1) Cartas Oceânicas:
I) CN nº 1 – Costa e Ilhas ao Largo (5ª Edição); 
II) CN nº 2 – Do Rio de Janeiro à Península Antártica (1ª Edição); 
III) CN nº 30 (INT 201) – Costa Sueste da América do Sul (2ª Edição);
IV) CN nº 19001 (INT 20) – Costa da América do Sul (1ª Edição); e
V) CN nº 19002 (INT 22) – Da América do Sul à África (1ª Edição).

2) Cartas Gerais:
I) CN nº 21070 (INT 2008) – Do Cabo Frio ao Cabo de Santa Marta Grande     (2ª

Edição); e
II) CN nº 21080 (INT 2009) – Do Cabo de Santa Marta Grande ao Arroio Chuí  (1ª

Edição).
3) Cartas Costeiras:

I) CN nº 23300 (INT 2126) – De Paranaguá a Imbituba (1ª Edição); e
II) CN nº 23400 (INT 2127) – De Imbituba a Pinhal (1ª Edição).

 4) Cartas de Aproximação e Cartas do Porto;
I) CN nº 1804 – Porto de São Francisco do Sul (3ª Edição);
II) CN nº 1830 – Proximidades do Porto de São Francisco do Sul (1ª Edição);
III) CN nº 1841 – Porto de Itajaí (1ª Edição);
IV) CN nº 1901 – Porto de Laguna (8ª Edição);
V) CN nº 1902 – Proximidades da Ilha de Santa Catarina (2ª Edição); 
VI) CN nº 1908 – Porto de Imbituba (4ª Edição); e 
VII) CN nº 1910 – Da Ilha de Coral ao Cabo de Santa Marta Grande (2ª Edição).

 e) Navegação Eletrônica
As embarcações que empreenderem a navegação interior ou costeira na AJ poderão

dotar o Sistema de Cartas Eletrônicas (ECS - Electronic Chart System) em substituição às Cartas
Náuticas. 

f) Embarcações de Passageiros Empregadas na Lagoa da Conceição
As embarcações  de Passageiros  empregadas  na  navegação exclusiva  na Lagoa da

Conceição,  operando em Florianópolis/SC,  classificadas para a navegação interior um, estão
dispensadas de dotar o sistema de navegação “Global Positioning System” (GPS).

0303 – EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO
a) Embarcações de Transporte de Passageiros e as alugadas de Esporte e/ou Recreio

Todas as embarcações de transporte de passageiros e as alugadas de esporte e/ou
recreio para uso exclusivo de recreação que  navegam na área de jurisdição da CPSC e suas
Delegacias subordinadas deverão dotar todos os equipamentos de rádio comunicação previstos
nas Normas da Autoridade Marítima e possuir Licença de Estação homologado pela Agência
Nacional de Telecomunicações (ANATEL), exceto as miúdas. 
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b) Embarcações Classificadas para área de navegação interior dois
Todas as embarcações, exceto motos aquáticas, classificadas para a navegação em

área  interior  dois,  quando  navegando  na  referida  área,  deverão  portar  rádio  em  VHF  na
frequência 156,8 MHz, canal 16, sendo autorizado a utilização de rádios portáteis.

c) Embarcações Empregadas em Atividades Náuticas
As embarcações em atividades náuticas que empregam dispositivos rebocados ou

realizam mergulho recreativo, devem portar rádio em VHF na frequência 156,8 MHz, canal 16,
independente do comunicador estabelecido entre a empresa e os tripulantes.

d) Embarcações de Transporte de Passageiros tipo IV
 As embarcações de transporte de passageiros tipo IV deverão manter comunicações

permanentes com sua base em terra, guarnecida durante toda a navegação e nos períodos de
fundeios, informando o posicionamento constante da derrota da embarcação e as condições
climáticas na área de navegação e suas imediações. 

e) Embarcações Empregadas em Travessia Fluvial
As  embarcações  empregadas  nas  travessias  fluviais  discriminadas  abaixo,  estão

dispensadas do equipamento de rádio fixo em VHF a bordo, devendo portar em substituição
aparelho  celular  para  casos  de  emergência,  e  a  empresa  deve  manter  uma  vigilância
permanente,  durante  a  travessia,  na  margem  do  rio.  Estão  dispensadas  do  emprego  do
equipamento de rádio, as embarcações que operam nas seguintes travessias:

1) Travessias do Rio Canoas: 
I) Abdon Batista até Anita Garibaldi;
II) Curitibanos até São José do Cerrito;
III) Otacílio Costa até Bocaina do Sul; 
IV)Otacílio Costa até Palmeira; e
V) Ponte Alta até Correia Pinto.

2) Travessia do Rio Caveiras:
I) São José do Cerrito até Campo Belo.

3) Travessias do Rio Marombas:
I) dentro do município Brunópolis; e
II) Frei Rogério até Curitibanos.

4) Travessias do Rio Uruguai:
I) Alto Bela Vista/SC até Marcelino Ramos/RS;
II) Capinzal/SC até Machadinho/RS;
III) Concórdia/SC até Mariano Moro/RS; e
IV)Mondaí/SC até Vicente Dutra/RS.

5) Travessia do Rio do Peixe:
I) dentro do município de Alto Bela Vista/SC.

6) Travessia do Rio Negro:
I) Canoinhas/SC até São Matheus do Sul/PR.

7) Travessias do Iguaçu:
I) Irenópolis/SC até Paula Freitas/PR; e
II) Porto União/SC até União da Vitória/PR.

8) Travessia do Rio Timbó:
I) Irenópolis/SC até Porto União/SC.

As  empresas  que  realizarem  substituições  ou  inclusões  de  balsas  nas  travessias
citadas deverão comunicar à Capitania ou às Delegacias da área de atuação.
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0304 – CARTAZES
Nas  embarcações  de transporte  de passageiros  deverão,  conforme previsto no item

1116 da NORMAM-01/DPC e no item 1001 da NORMAM-02/DPC, portar cartazes/placas, em
locais visíveis ao público, contendo as informações de segurança indicada e os procedimentos
de caráter geral, tais como: horários de partida e o tempo de percurso, a lotação permitida para
a embarcação e o telefone de contato da Capitania ou das Delegacias da Capitania dos Portos
onde operam, citadas na alínea c do item 0101 desta Norma.

Nas embarcações de travessia de veículos, os cartazes devem conter a informação da
obrigatoriedade que todos os veículos devem estar com o freio de estacionamento (freio de
mão) acionado, motor desligado, marcha engrenada e luzes apagadas, além da recomendação
para que as pessoas não permaneçam no interior dos veículos, enquanto a embarcação estiver
em movimento, visando salvaguardar à segurança a vida humana em caso de naufrágio.

Nas embarcações  de transporte  de passageiros  tipo IV,  os  cartazes  devem conter  o
nome da embarcação, lotação de passageiros, número de tripulantes e telefone de contato da
CPSC ou das Delegacias subordinadas, bem como, placas nos locais de embarque devem conter
os dizeres “Por determinação da Capitania dos Portos de Santa Catarina quando as condições
climáticas forem adversas, o trafego será suspenso. Os passageiros somente poderão embarcar
vestidos  com  coletes  salva-vidas  –  Verifique,  ao  embarcar,  a  lotação  máxima  permitida  -
telefone da Capitania ou da Delegacia onde opera.”. 
 Nas  demais  atividades  de  cunho  comercial,  as  embarcações  devem  dotar  cartazes
contendo a lotação de tripulantes, a capacidade de carga e o telefone de contato da CPSC ou da
Delegacia onde opera.

0305 – DISPOSITIVOS
Todas as embarcações que navegam na área de jurisdição da CPSC e suas Delegacias

subordinas  deverão  possuir  todos  os  dispositivos  previstos  nas  Normas  da  Autoridade
Marítima. 
 a) Embarcações de Passageiro/Apoio da Área Portuária

As embarcações que realizam transbordo de pessoal entre as instalações portuárias e
as embarcações fundeadas deverão estar classificadas quanto a atividade/serviço de transporte
de  passageiro,  previsto  nas  NORMAM-01/DPC  e  NORMAM-02/DPC,  quanto  a  área  de
navegação como Apoio Portuário, devendo conter os requisitos operacionais, procedimentos e
as características constantes das Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência
de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-08/DPC). 

0306 – OUTROS EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E MATERIAIS
 Os proprietários devem atentar as características mínimas, procedimentos, dispositivos
e  materiais obrigatórios nas embarcações.
 a) Material Volante

 Deve ser verificado pelo condutor e/ou proprietário, antes do suspender, a existência
de material pesado volante que possa interferir com o trânsito dos passageiros, no caso de uma
emergência em que a embarcação adquira forte banda caso exista, este material deverá ser
peado.
 b) Embarcação de Passageiros 

 As embarcações empregadas como transporte de passageiros, tenham AB maior que
20, devem possuir balaustradas ou bordas falsas em todas as partes expostas dos conveses
principal e de superestruturas. Estas poderão ser removíveis, com altura não inferior a 1 (um)
metro,  no  caso  de  serem  removíveis,  elas  deverão  estar  travadas  durante  a  navegação.
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Entretanto, a abertura inferior da balaustrada deverá apresentar altura menor ou igual a 230
mm e os demais vãos não poderão apresentar espaçamento superior a 380 mm.

c) Dispositivos e Equipamentos Específicos para Navegação 
 Os  condutores  e  proprietários  devem  cumprir  as  regras  que  estabelecem
procedimentos especiais, itens de dispositivos, documentações, habilitações e/ou salvatagem
adicionais para a navegação específica, tais como travessias, atividades pesqueiras, de turismo,
inclusive para observação de baleias, de passageiros, de queima de fogos no réveillon, eventos
Tow-In, entre outras existentes na área de jurisdição.

1) As regras específicas para a navegação interior das embarcações de transporte de
passageiros do tipo IV, as de dupla classificação, de socorro e de observação de baleias, estão
descritas nos itens da relação abaixo:

I) Regras para Navegação Interior – item 0603;
II) Regras  para  Embarcação  de  Passageiros  do  tipo  IV  que  navegam  nas

imediações da Ilha de Santa Catarina – inciso I do item 0604; 
III) Regras para Embarcação de Passageiros do tipo IV que navegam da Praia do

Campeche para a Ilha do Campeche – inciso II do item 0604; 
IV) Regras para Embarcação de Passageiros do tipo IV empregadas em passeios

de turismo na Área de Jurisdição (AJ) da Delegacia da Capitania dos Portos em
Itajaí (DelItajaí) – inciso III do item 0604;

V) Regras para Embarcação de Passageiros do tipo IV que navegam da Cidade
Porto Belo a Ilha João da Cunha na AJ da DelItajaí – inciso IV do item 0604; 

VI) Regras  para  Embarcações  Auxiliares  às  Embarcações  que  transportam
Passageiros – item 0605;

VII)  Regras para Embarcações empregadas no apoio à Maricultura – item 0606;
VIII) Regras para Embarcações empregadas na Bacia do Rio da Madre  (Guarda do

Embaú) – item 0607; 
IX) Regras para Navegação na Reserva do Pirajubaé – item 0608; e
X) Regras  para  Embarcações  empregadas  no  reboque  de  Equipamentos  de

Entretenimentos Náuticos (tipo banana boat, disc boat, caiaques) – item 0609.
2) As regras específicas para a navegação com embarcações tipo moto aquática ou

em condições de reboque estão descritas nos itens da relação abaixo:
I) Regras para Evento de Desafios de Ondas Grandes – alínea b do item 0517; e
II) Regras para Reboque de Equipamentos – item 0609.

0307 – PORTE OBRIGATÓRIO DE MATERIAL DE SALVATAGEM
Todo  material  de  salvatagem,  seja  individual  seja  coletivo,  é  obrigatório  e  de

responsabilidade do proprietário/condutor,  devendo estar  pronto na embarcação durante o
procedimento de vistoria ou de inspeção inopinada. 
 a) Colete salva-vidas:

O colete salva-vidas será de uso OBRIGATÓRIO quando:
 1) as  embarcações  de  transporte  de  passageiros/apoio  ao  turismo  realizando  a

travessia ou navegando na Reserva do Pirajubaé, município de Florianópolis; 
 2) os  tripulantes,  das  embarcações  empregadas  em atividades comerciais,  devem

usar  permanentemente  coletes  salva-vidas  tipo  classe  IV  (trabalhos  externos)
quando executando serviços a bordo, em convés exposto; 

 3) as embarcações de passageiros tipo IV quando navegando na área de navegação
interior 2;
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 4) as embarcações de passageiros, menores do que 50 AB, realizando a travessia de
mergulhadores amadores para a Ilha do Arvoredo;  

 5) nas atividades dos cursos náuticos,  de reboque,  de apoio e nos  equipamentos
náuticos,  tais  como  banana-boat,  caiaque,  disc-boat,  flyboard, pedalinho,  ski
aquático, stand-up paddle, wakeboarding, e similares; e

6) nos eventos náuticos de grande proporção, como procissões marítimas religiosas.
O uso do colete salva-vidas poderá, devido à peculiaridade das embarcações e das
condições ambientas, e a critério dos Agentes Locais da Autoridade Marítima, ser
dispensado. 

0308 – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
 a) Título de Inscrição e de Habilitação

O título de inscrição de embarcação (TIE/TIEM), Provisão de Registro de Propriedade
Marítima  (PRPM)  e  da  habilitação  dos  condutores  e  tripulantes  (CIR  ou  CHA)  é  de  porte
obrigatório e deverão, os documentos originais, estar disponível para averiguação do inspetor
naval e/ou vistoriador naval. 

O condutor pertencente a categoria do 3o grupo, pescadores de no mínimo nível dois
(2), que se enquadre como profissional em atuação na área de jurisdição e experiente, com no
mínimo três (3) anos de embarque comprovado na Caderneta de Inscrição e Registro (CIR),
poderá ter seu requerimento deferido a exercer temporariamente as funções nas categorias do
1o Grupo,  marítimos,  em  embarcações  de  transporte  de  passageiros  na  navegação
interior/embarcações  de  reboque  de  dispositivos  flutuantes  rebocáveis  tipo  banana  boat,
desde que cumpra os  requisitos  para a  temporada de verão estabelecidos  por  portaria  do
Agente da Autoridade Marítima.
 b) Certificado de Segurança da Navegação (CSN)

As embarcações  de passageiros  com comprimento igual  ou superior  a  12 metros
(monocasco) ou 8 metros (multicasco), que transportando mais de 12 passageiros, bem como,
as demais embarcações obrigadas a portar o CSN, previsto nas NORMAM, serão vistoriadas em
conformidade com o anexo “Lista de Verificação para Vistoria Inicial” correspondente a área de
navegação - Vistoria Inicial - visando a emissão do referido CSN, constando obrigatoriamente no
campo observações: “Validade por 05 (cinco) anos,  sujeita a manutenção das condições de
segurança observadas  por  ocasião da vistoria  inicial.  Este  certificado será automaticamente
cancelado  sempre  que  ocorrerem  alterações/reclassificações  que  afetem  as  condições  de
segurança”.

c) Licença Provisória Especial para Temporada de Verão
O período  de  veraneio  estabelecido  para  a  Grande  Florianópolis  e  balneários  do

Estado de Santa Catarina,  normalmente entre os meses de dezembro a abril,  durante  este
período  poderá  ser  autorizado  excepcionalmente  a  concessão  de  Licença  Especial  para
Temporada de Verão, quando requerido pelo Aquaviário/Proprietário por meio do Grupo de
Atendimento ao Público (GAP), com no mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência do início da
atividade pretendida,  para a  realização das  inspeções nas  embarcações e/ou solicitação de
licença provisória especial para o tripulante embarcar: 

I - Pelos proprietários das embarcações de dupla classificação (pesca e transporte de
passageiros) classificadas para navegação interior, em embarcações empregadas no reboque de
equipamentos náuticos, nas embarcações de passageiros e/ou nas embarcações de apoio, a
Licença Provisória Especial de Reboque/Apoio para Temporada de Verão (LPERATV) exarada
por meio do DESPACHO incluso no relatório de vistoria que encontra-se descrito no verso dos
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anexos 3-A, 3-B, 3-C ou 3-D, conforme a atividade a ser empregada pela embarcação, devendo
o requerente atender aos seguintes procedimentos:

a) a embarcação rebocadora e/ou de apoio deverá estar em conformidade com o
item 0609 e anexo 3-A desta Norma; e

b) a embarcação de dupla classificação deverá estar em conformidade com o item
0325 das Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na
Navegação  Interior  (NORMAM-02/DPC)  e  especificadas  no  item  0604  desta
Norma, para solicitar ou renovar o processo de dupla classificação.

II - Pelos aquaviários do 3° Grupo habilitado no curso ESEP, na condição de tripulante
das embarcações empregadas no reboque de dispositivos flutuantes tipo “Banana Boat” ou nas
embarcações  de  apoio,  podem  obter  a  Licença  Provisória  Especial  para  Tripulante  na
Temporada de Verão (LPETTV), conforme previsto nos anexos 3-E e 3-F, devendo o requerente:

1) atender as seguintes limitações, na navegação: 
a) PAP, PPI, CPI ou PEP a exercer a categoria de MOC ou MAC, comprovando no

mínimo  2  (dois)  anos  de  embarque  na  área  de  navegação  pretendida,  na
categoria PEP registrada na CIR; 

b) POP nível 2 (dois) a exercer a categoria de MAC nível 1 (um), com no mínimo 2
(dois) anos de embarque na área de navegação da jurisdição desta Capitania ou
das Delegacias subordinadas;

c) CMP a exercer a categoria de MOM ou MAM, com no mínimo 2 (dois) anos de
embarque na área  de navegação pretendida; e

d) MOP nível 2 (dois) a exercer a categoria de MAM nível 1 (um), com no mínimo
2 (dois) anos de embarque na área de navegação da jurisdição desta Capitania
ou das Delegacias subordinadas.

2) apresentar as cópias com os originais:
a) Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) com a etiqueta dentro da validade;
b) Documento de Identidade com foto (RG ou CNH) dentro da validade; 
c) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d) Comprovante de residência atualizado em nome do interessado; 
e) Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) da embarcação; e
f) Declaração de Compromisso de Emprego, reconhecida a firma do proprietário.

O período da temporada de verão, as condicionantes de embarques, os requisitos
adicionais de segurança da navegação e a formação complementar dos condutores/tripulantes
por intermédio de aulas, treinamentos, embarques, provas escritas e/ou práticas, bem como, o
período de agendamento para solicitar as inspeções e obter as licenças especiais citadas nesta
alínea, serão divulgadas anualmente por meio de Portaria do Agente da Autoridade Marítima.

d) Notas para Arqueação (NA) ou Certificado Nacional de Arqueação (CNA) 
 Todas as embarcações para poder navegar devem ser arqueadas, com exceção das: 

1) embarcações miúdas;
2) embarcações de esporte/recreio com comprimento menor que 24 metros; e
3) navios de guerra. 

Devem os proprietários atentarem para os documentos obrigatórios:
1) Notas para Arqueação (NA) são obrigatórias para embarcações com AB menor

do que 20; e 
2) Certificado Nacional de Arqueação (CNA) é obrigatório para embarcações com

AB maior do que 20.
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e) Licença Provisória para Prova de Máquinas
Os estaleiros ou construtores autônomos de embarcações que necessitarem realizar

prova de máquinas, de navegação e/ou de sistemas deverão requerer a Licença Provisória para
Entrar em Tráfego, em conformidade com o item 3.6 da NORMAM-03/DPC, contendo o Termo
de Responsabilidade para a Realização da Prova de Máquinas. 

A navegação somente poderá  ocorrer  após  o  recebimento da  autorização  para  a
realização da prova, anexo 3-G.

f) Licença Provisória de Navegação para Exposição Náutica
Os estaleiros ou construtores autônomos de embarcações que pretende deslocar as

embarcações, ainda não cadastradas, para participarem de exposição náutica deverão requerer
a Licença Provisória para Entrar em Tráfego, em conformidade com o item 3.6 da NORMAM-03/
DPC, contendo o Termo de Responsabilidade para a Realização da Navegação. 

O deslocamento somente poderá ocorrer após o recebimento da autorização para a
realização da navegação, anexo 3-H.

g) Licença Especial de Navegação aos Condutores/Tripulantes do CBM/SC
Os  militares  do  Corpo  de  Bombeiros  de  Santa  Catarina  (CBM/SC)  que  tenham

concluído, com aproveitamento, o Curso Especial para Condução/Tripulação de Embarcações
de Estado no Serviço Público (ETSP/ECSP) e que possuam o Certificado de Treinamento para
embarcações  de  resgate  emitido  pelo  CBM/SC,  poderão  conduzir/tripular  às  embarcações
dessa Instituição, exclusivamente nas atividades de serviço. 

h) Carteira de Habilitação de Órgãos Públicos
Todo funcionário lotado em órgãos públicos para desempenhar as atividades como

tripulantes e/ou condutores de embarcações a serviço exclusivo desses órgãos devem portar a
Carteira  de  Habilitação  de  Órgãos  Públicos (anexo  M-5 da  NORMAM-30/DPC),  que  será
expedida por esta Capitania ou Delegacias subordinadas, após a aprovação do funcionário no
Curso  Especial  para  Condução/Tripulação  de  Embarcações  de  Estado  no  Serviço  Público
(ETSP/ECSP). Esta Carteira terá validade de cinco anos, renovável por iguais períodos enquanto
o funcionário estiver desempenhando as atividades como tripulante e/ou condutor.

Os Órgãos Públicos interessados na habilitação dos funcionários que desempenham
atividade de tripulante e/ou condutor de suas embarcações, de até 8 metros de comprimento
na navegação interior,  poderão solicitar  a Capitania ou Delegacia subordinada por meio de
ofício  discriminando  a  necessidade  e  a  quantidade  de  seus  funcionários  para  habilitar,
contendo quais embarcações e o no de inscrição destas em que os funcionários irão tripular,
bem como, o contato do Encarregado da seção de embarcações da Instituição.  A Capitania
condicionará o atendimento à sua disponibilidade atual ao Órgão que tenha embarcações, e
desde que não haja ônus com o pagamento dos instrutores, meios de apoio, deslocamento,
estadia,  alimentação  de  instrutores  e  militares,  nas  aulas  práticas  com  emprego  de
embarcações,  combustível,  entre  outros,  conforme  preconiza  o  item  5.1.3  as  Normas  da
Autoridade Marítima para o Ensino Profissional Marítimo para Aquaviários (NORMAM-30/DPC).

O Órgão Público deverá requerer, ao Sistema de Ensino Profissional Marítimo (EPM)
da Capitania dos Portos ou Delegacia subordinadas, a renovação da carteira de habilitação de
órgãos públicos, por meio de Ofício declarando a permanência do funcionário no desempenho
da  atividade  de  tripular  ou  conduzir  as  embarcações  a  serviço,  contendo  a  seguinte
documentação: Carteira de Identidade do servidor público, dentro da validade (original e cópia
simples);  e  CPF  (original  e  cópia  simples);  e  Carteira  de  Habilitação  vencida  ou  a  vencer
(original). Caso a documentação seja encaminhada pelos correios para Capitania ou Delegacia,
deverá atestar o reconhecimento de firma do requerente e as cópias autenticadas. 
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0309 – INSPEÇÕES E/OU VISTORIAS DAS EMBARCAÇÕES 
Inspeções  são  atividades  de  cunho  administrativo,  que  consiste  na  fiscalização  do

cumprimento da Lei  no 9.537/97 (LESTA),  normalmente realizada de forma inopinada pelos
inspetores  navais  desta  Capitania  ou  de  suas  Delegacias  subordinadas,  no  que  se  refere
exclusivamente à salvaguarda da vida humana, à segurança da navegação, no mar aberto e em
hidrovias  interiores,  e  à  prevenção  da  poluição  ambiental  por  parte  de  embarcações,
plataformas fixas ou suas instalações de apoio.

Vistorias  são  ações  técnico-administrativas,  eventuais  ou  periódicas,  normalmente
realizada  de forma programada,  que consiste  na  verificação do  cumprimento de requisitos
estabelecidos  em  normas  nacionais  e  internacionais,  referentes  à  prevenção  da  poluição
ambiental  e  às  condições  de  segurança,  habitabilidade  e  estabilidade  das  embarcações  e
plataformas, e/ou das estruturas náuticas referentes ao ordenamento do tráfego aquaviário e
das condições de sinalização e navegabilidade dos canais de acessos, bacias de evoluções e as
áreas de fundeio e passagens das embarcações.

As  embarcações  novas,  transferidas  de outra  jurisdição  ou  proveniente  de  escritura
pública, a critério do Capitão dos Portos, Delegado ou Agente, poderão ser inspecionadas e/ou
vistoriadas  “in  loco”,  antes  de ser  emitido o TIE,  de  forma a verificar  os  equipamentos  de
salvatagem  e  de  navegação  da  área  requerida,  bem  como,  as  características  gerais
estabelecidas no memorial descritivo e/ou manual do fabricante, expedido pelo responsável
técnico,  conforme  previstos  nas  NORMAM-01/DPC,  NORMAM-02/DPC,  NORMAM-03/DPC,
NORMAM-08/DPC e NORMAM-34/DPC. 

As embarcações do tipo IV, empregadas no transporte de passageiros, com AB menor
que  20,  poderão  ser  inspecionadas  anualmente  visando  à  manutenção  de  segurança  da
navegação e prevenção da poluição ambiental,  conforme descrito no Termo de Inscrição da
Embarcação.
 Todas  as  embarcações  que  participarem  de  eventos  poderão  ser  vistoriadas  para
verificar  a  regularização  documental  e  o  material  de  salvatagem  empregado.  Quando
navegando  estarão  sujeita  à  ações  inopinadas  de  Inspeção  Naval  para  verificação  do
cumprimento da legislação e normas pertinentes à navegação, inclusive do cumprimento do
compromisso assumido pelo proprietário através do Termo de Responsabilidade.

O  Comandante  de  embarcação  de  esporte  e/ou  recreio  estrangeira  deverá  estar
preparado para receber a visita de um inspetor naval, dentro do prazo de até 48 (quarenta e
oito) horas, após a apresentação da Declaração de Entrada.

– 3 – 10 de 10 – NPCP-SC
Rev. 1



CAPÍTULO 4
PROCEDIMENTOS PARA NAVIOS NO PORTO

SEÇÃO I
PROCEDIMENTOS PARA O TRÁFEGO E PERMANÊNCIA NO PORTO

 

0401 - TRÁFEGO NO PORTO
 O tráfego nos portos obedecerá à legislação vigente, bem como as regras previstas em
convenções internacionais ratificadas pelo Brasil; as Normas da Autoridade Marítima Brasileira,
em especial  para Operação de Embarcações Estrangeiras em Águas Jurisdicionais  Brasileiras
(NORMAM-04/DPC) e para  Tráfego e Permanência de Embarcações  em Águas  Jurisdicionais
Brasileiras (NORMAM-08/DPC); o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar
(RIPEAM); e àquelas estabelecidas pelas Autoridades Portuárias e Terminais, sejam públicos ou
privativos,  que  recebam embarcações  de  bandeira  estrangeira  ou  acima de  2.000  AB,  bem
como, as embarcações de esporte e/ou recreio, de pesca e outras embarcações ao transitarem
na  área  portuária  ou  navegarem  adjacente  aos  fundeadouros,  canais  de  acesso  e  de
aproximação.  

As Normas de Tráfego do Porto e/ou Terminal, em conformidade com a Lei dos Portos,
devem estabelecer as áreas dos fundeadouros regulares e de quarentena, as áreas especiais, as
bacias de evoluções e os canais de acesso com seus respectivos balizamentos, os parâmetros
operacionais (calado máximo de operação, dimensão e porte bruto) dos navios em função das
limitações e características portuárias, entre outros, expedidas pela Administração Portuária ou
dos Terminais de Uso Privado (TUP), sob coordenação da Autoridade Marítima, sejam estas
permanentes ou temporárias, visando à segurança da navegação nas atracações, desatracações,
bacia de evoluções, canais de acesso e no tráfego de qualquer embarcação. 

Todo Comandante de qualquer embarcação que navegue em área portuária devem ter
pleno conhecimento das Normas de Tráfego do Porto, bem como das demais normas em vigor e
dos documentos náuticos que definem o ordenamento do tráfego e à segurança da navegação.  
 a) Inspeção de Embarcações SOLAS

Os  navios  mercantes  de  bandeira  estrangeira  que  demandarem  os  portos  da
jurisdição  das  Delegacias  da  Capitania  dos  Portos  de  Santa  Catarina  e  que  tenham  sido
inspecionados há mais de seis meses ou estejam em condições materiais não condizentes com a
salvaguarda da vida humana, a prevenção da poluição e a segurança da navegação devem ser,
prioritariamente, submetidos à inspeção de "Port State Control”.
 b) Embarcações de Apoio Portuário
 As embarcações de apoio portuário para transporte de pessoal e/ou de carga, com ou
sem propulsão própria,  devem estar  devidamente regulamentadas junto ao Agente local  da
Autoridade Marítima, à Autoridade Portuária ou aos Administradores dos TUP e à Comissão de
Segurança do porto da operação da embarcação, assim como, os rebocadores e empurradores. 
 Além das vistorias a serem realizadas pelo Grupo de Vistoria e Inspeção ou da Seção
de  Vistorias  da  Capitania  dos  Portos  ou  das  Delegacias  subordinadas,  conforme  os
procedimentos e períodos previstos nas Normas da Autoridade Marítima. Estas embarcações
poderão ser inspecionadas quando da renovação do Termo de Inscrição de Embarcação (TIE) ou
a qualquer momento pelas equipes de inspeção naval.
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 c) Passagem de Embarcações pela Área Portuária
 A  passagem  pela  área  portuária  das  embarcações  não  classificadas  em  apoio
portuário, tais como esporte e/ou recreio, de pesca e de outras atividades, devem ser contínua
e rápida sob estabelecimento e autorização da Autoridade Portuária e, dependo da área,  dos
Terminais de Uso Privado, a fim de garantir à segurança da navegação e o ordenamento do
tráfego aquaviário às manobras restritas de entrada e saída dos navios mercantes, com ou sem
rebocadores, e à atividade de praticagem.

Durante a navegação dos navios mercantes e/ou embarcações de carga nas áreas
definidas pela Autoridade Portuária e/ou dos Terminais de Uso Privado para fundeio, canal de
navegação, bacia de evolução e atracação ou desatracação não deverá ocorrer navegação de
outra embarcação cruzando as áreas estabelecidas nos documentos náuticos e nem navegando
em sentido oposto.

No  período  noturno  ou  em  baixa  visibilidade,  após  autorizada  pelo  Porto,  a
embarcação deve empregar sinais sonoros e estar devidamente iluminada.

Compreende  o  parar  e  fundear,  impostos  por  motivo  de  força  maior,  a
obrigatoriedade  do  Comandante,  tempestivamente,  em  avisar  à  Autoridade  Portuária  ou
Administradores dos TUP e a Estação de Praticagem o fato da navegação ocorrido, sob pena de
caracterizar  ilícito  penal  pela Comissão Estadual  de  Segurança nos  Portos,  Terminais  e  Vias
Navegáveis de Santa Catarina (CESPORTOS/SC). Não é permitido, também, o acesso e atracação
nas instalações portuárias, salvo se autorizadas pela Guarda Portuária, pelo Núcleo de Polícia
Marítima da Polícia Federal e pela Receita Federal.
 d) Escuta Permanente

Toda  embarcação  navegando  em  área  portuária,  nacional  ou  estrangeira,  deverá
dotar equipamento de rádio comunicação em VHF, fixo ou transceptor portátil à prova d´água, e
manter escuta permanente no canal 16 (156.8 Mhz), tendo a solicitação de identificação, da
Polícia Federal, da Guarda Portuária, da Inspeção Naval ou da Estação de Controle Portuário,
prontamente atendida.
 Os sinais  sonoros utilizados,  de passagem, de emergência e outros, serão aqueles
previstos no o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM). 

e) Atividades Especiais
 Nas atividades específicas (mergulho, sondagens, testes com baleeiras, reflutuação de
embarcações e/ou objetos, dragagens, lançamento ou retirada de cabos submarinos ou dutos, e
outras) que venham a proporcionar interrupção do tráfego ou obstrução temporária dos canais
ou bacias de evoluções das áreas portuárias,  de modo que requeiram medidas especiais,  o
interessado deverá  obter  autorização destas  atividades com a  Autoridade  Portuária  ou  dos
Terminais de Uso Privado, conforme a atividade, de ambos e requerer o início da operação, com
(20)  vinte  dias  de  antecedência  à  Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  onde  for  operar,  que
avaliará  as  condições  de  segurança  da  navegação  e  o  ordenamento  do  espaço  aquaviário,
cabendo a Autoridade Marítima emitir o deferimento ou indeferimento.
 Este  parecer  não exime o interessado das  obrigações  perante  demais  Órgãos  das
esferas Federais, Estaduais e Municipais e responsáveis pelo controle da atividade em questão.
 É  terminantemente proibida a limpeza e/ou raspagem de casco de navios e hélices
nas águas interiores, bem como nas áreas adjacentes ao canal de acesso externo e bacias de
evolução dos portos, uma vez que a introdução de  organismos aquáticos exóticos e agentes
patogênicos  provenientes  de  diversas  regiões  do  mundo  potencializa  a  ameaça  ao  meio
ambiente marinho.
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 O  costado da embarcação atracado ao cais  deve estar  iluminado,  em todo o seu
comprimento,  podendo  também  ser  iluminado  o  bordo  contrário,  se  julgado  conveniente,
devem  ser  cumprido  o  mínimo  estabelecido  pela  Autoridade  Portuária  ou  dos  TUP  e  do
Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  visando  à  segurança  das  instalações  e  dos  operadores
portuários.
 f) Navio Fora de Serviço ou Retido
 A  colocação  de  qualquer  navio  fora  de  serviço  deverá  ser  antecipadamente
comunicada ao Agente da Autoridade Marítima e a Comissão Estadual de Segurança Pública nos
Portos, Terminais e Vias Navegáveis da Polícia Federal (CESPORTOS/SC). 
 Os navios retidos por ordem judicial poderão movimentar-se para a área de fundeio
estabelecida,  mediante  a  autorização  da  autoridade  que  expediu  a  sentença.  Cabendo  ao
Armador e/ou Agente Marítimo requerer à Autoridade Judicial, com a anuência da Autoridade
Portuária, mantendo a CESPORTOS/SC e o Agente da Autoridade Marítima informados. 
 g) Informações Obrigatórias
 Os Comandantes e/ou Armadores deverão fornecer ao Agente local da Autoridade
Marítima, à Praticagem, à Autoridade Portuária ou Administradores dos TUP, dados completos
sobre a embarcação, seus tripulantes e suas cargas, sem omissão de qualquer dado necessário à
navegação segura, assim como, as movimentações ocorridas quando atracado ao cais, com ou
sem a utilização de rebocadores. 

0402 – CANAL DE ACESSO E SISTEMA DE BALIZAMENTO
 As  características  do canal  de  acesso portuário  e  o  balizamento estão descritos  nos
documentos  náuticos – Roteiro Costa Sul,  Lista de Faróis  e  Carta Náutica – expedidos pela
Diretoria de Hidrografia e Navegação.
 a) Baia da Babitonga (DelSFSul):
 A  atividade  portuária  na  Baia  da  Babitonga é  desenvolvida  pelo  Porto  de Itapoá,
Complexo Portuário de São Francisco do Sul e Terminal Santa Catarina (TESC), e está inserida na
zona ambiental  de preservação de várias espécies de animais marinhos e pássaros, sendo a
Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul (DelSFSul) responsável pelo processo
de despacho das embarcações.

A profundidade e os elementos  para a  navegação no entorno e dentro das  áreas
portuárias citadas acima se encontram representada cartograficamente na CN nº 1804/DHN. Os
Comandantes  das  embarcações  devem  ter  conhecimento  das  características  fisiográficas  e
previsões meteorológicas, como força e direção de ventos e altura de ondas, e atentar para:
 1) O Canal de Acesso é balizado e empregado por grandes embarcações tendo as
características de navegação descritas na CN nº 1804/DHN. Este canal possui cerca de 6 (seis)
MN até a Ponta do Sumidouro, tendo o rumo de aproximação sugerido de 315º iniciado no
alinhamento da Ilha de Sororoca Grande e Ilha de Mandigituba. Ao norte do canal existe uma
formação rochosa submersa denominada “Banco João Dias”, φ  26º09’48”S/ λ 048º 30’54”W,
por  boia  luminosa  de  boreste  encarnada  intermitente  3s,  com  alcance  luminoso  de  5M  e
refletor radar, e ao sul do canal outra formação rochosa sinalizada compreendida entre as boias
no 10 (φ 26º 09’16”S/ λ 048º31’48”W) e no 12 (φ 26º09’16”S/ λ 048º31’48”W), de cor verde.

2) A passagem de pequenas embarcações que navegam pela Baia da Babitonga, com
destino às entidades náuticas localizadas na região, é aquela considerada contínua e rápida, não
podendo fundear e seguindo as orientações da Autoridade Portuária e dos   Administradores
dos Terminais de Uso Privativo (TUP); 

3) A passagem das embarcações classificadas em navegação interior  2 que cruza o
canal de acesso portuário, estando na área a leste da “Lage da Baleia” e da “Ponta da Prainha”,
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tem a derrota sugerida entre as coordenadas φ 26º10’00”S/ λ 048º28’00”W até φ 26º14’24”S/
λ 048º29’30”W. Devendo a embarcação ser compatível com a área indicada e navegar sem
prejuízo às manobras restritas de entrada e saída dos navios mercantes no referido canal; e

4) A  navegação,  o  fundeio,  atividades  de  mergulho  amador,  empreendimentos,
operações, pesca e outras atividades que venham a interferir com a navegação portuária nos
canais de acessos, na bacia de evolução e áreas adjacentes é terminantemente proibida. Casos
especiais  poderão ser  autorizados pela Autoridade Portuária ou Administradores dos  TUP e
ratificados pelo Agente local da Autoridade Marítima e pelo Núcleo Especial de Polícia Marítima
da Polícia Federal.
  b) Complexo Portuário do Rio Itajaí – Açu:

A atividade portuária  no rio  Itajaí-Açu é  desenvolvida pelos  Portos  de  Itajaí  e  de
Navegantes, PORTONAVE, e dos Terminais da BRASKARNE, BARRA DO RIO, TROCADEIRO, POLY
TERMINAIS,  TEPORTI  e dos Estaleiros ENGITA,  NAVSHIP e Thyssenkrupp Estaleiro Brasil  Sul,
sendo a Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí (DelItajaí) responsável pelo processo de
despacho das embarcações. 

A profundidade e os elementos  para a  navegação no entorno e dentro das  áreas
portuárias citadas acima se encontram representada cartograficamente na CN nº 1841/DHN. Os
Comandantes  das  embarcações  devem  ter  conhecimento  das  características  fisiográficas  e
previsões meteorológicas, como força e direção de ventos e altura de ondas, e atentar para:
 1) Canal de Acesso
  Canal de Acesso externo é balizado por seis boias luminosas e empregado por
grandes embarcações tendo as características de navegação descritas na CN nº 1841/DHN. Este
canal possui cerca de 2,5 MN até a foz do Rio Itajaí-Açú, tendo o rumo de aproximação sugerido
de 275º iniciado na boia luminosa de boreste na cor encarnada, intermitente 2s e alcance 5M,
na posição φ  26º54”31”S/ λ 048º35’32”W, e de bombordo na cor verde, intermitente 2s e
alcance 5M, na posição φ 26º54’39”S/ λ 048º35’50”W. 

O  canal  é  sujeito  a  assoreamento  e  sua  profundidade  pode  sofrer  reduções
constantes, cabendo a Autoridade Portuária,  Administrador dos TUP e Diretores das demais
entidades náuticas, prover a dragagem de manutenção e o levantamento hidrográfico categoria
“A” anualmente visando manter a operacionalidade das atividades portuárias e da navegação
na região. 
 2) A maré sofre grande influência dos ventos S e N, sendo que a velocidade média da
vazante é de 2 nós e na enchente é de 1,5 nós. A altura média da sizígia é de 1,10 metro, sendo
a altura média na quadratura de 0,8 metro;

3) A  passagem  de  pequenas  embarcações  que  navegam  pelo  Rio  Itajaí-Açu,  com
destino às entidades náuticas localizadas  no interior até a cidade de Blumenau/SC, é aquela
considerada  contínua  e  rápida,  não  podendo  fundear  e  seguindo  as  orientações  das
Autoridades Portuárias, dos Terminais e do Serviço de Praticagem;

4) A velocidade máxima de trânsito no canal de acesso é de 7,0 nós e no canal de
navegação interior do rio Itajaí-Açú, balizado por 08 faroletes e 23 boias, devendo o condutor
cumprir as normas estabelecidas no RIPEAM.

5) A passagem das embarcações classificadas em navegação interior dois que cruza o
canal de acesso portuário, estando a norte na “Praia de Navegante” para sul na “Praia Brava”,
tem a derrota sugerida entre as coordenadas φ 26º54’00”S/ λ 048º35’40”W até φ 26º56’00”S/
λ 048º35’40”W. Devendo a embarcação  ser compatível com a área indicada e navegar sem
prejuízo às manobras restritas da área de espera de prático (φ 26º54’20”S/ λ 048º33’40”W),
bem como, da entrada e saída dos navios mercantes no referido canal; e
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6) As atividades de mergulho amador, empreendimentos, operações, pesca e outras
que venham a interferir com a navegação portuária é proibida nos fundeadouros, canais de
acesso,  barra  do  rio  e  áreas  adjacentes.  Casos  especiais  poderão  ser  autorizados  pela
Autoridade Portuária e ratificados pelo Agente da Autoridade Marítima e pelo Núcleo Especial
de Polícia Marítima da Polícia Federal.
  c) Porto de Imbituba:
 A atividade portuária do Porto de Imbituba ocorre  numa enseada aberta, abrigada
por um molhe de 850 metros, tendo o auxílio à navegação constituído de seis boias luminosas,
dois faroletes e um farol, sendo  a Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna (DelLaguna)
responsável pelo processo de despacho das embarcações.

A  profundidade  e  os  elementos  para  a  navegação  no  entorno  e  dentro  da  área
portuária citada acima se encontra representada cartograficamente na CN nº 1908/DHN. Os
Comandantes  das  embarcações  devem  ter  conhecimento  das  características  fisiográficas  e
previsões meteorológicas, como força e direção de ventos e altura de ondas, e atentar para:
 1) As embarcações ao demandar para o ponto de espera de prático, georreferenciado
na  posição  φ  28º12’00”S/  λ  048°37'30"W,  devem  evitar  os  perigos  existentes  em  suas
proximidades, que  são  as  pedras  de  Imbituba  (φ 28º12’54”S/ λ 048º38’38”W) e  do Aracaju
(φ  28º13’12”S/  λ  048º38’43”W),  o  navegante  procedente  do  norte  precisa  ter  atenção  à
marcação do farolete Ponta do Catalão (φ 28º12’31,8”S/ λ 048º39’45,0”W), que não deve ser
superior ao rumo de 270°; o que vem do sul, depois de passar pelos perigos a sueste da ilha das
Araras, deve montar a Ponta de Imbituba na distância mínima de 0,84MN. 
 2) O Canal  de  Acesso,  descrito  nas  CN nº  1908/DHN,  é  balizado  por  duas  boias
luminosas, tipo sinais laterais de cor verde encarnada, distante do ponto de espera de prático
cerca de 2 (duas) MN até a bacia de evolução, tendo o farolete de Imbituba (molhe) no porto
com faixas  horizontais  brancas  e verdes,  alcance luminoso de 8  MN e georreferenciado na
posição φ 28º13’13,8”S/ λ 048º39’04,2”W. 

O navegante deve ter atenção aos seguintes perigos na entrada do canal, onde o
mar por vezes arrebenta:

I) Pedras  de  Imbituba  –  Com  menor  profundidade  de  8,7m  na  marcação
verdadeira  050°  e  distância  de  0,56  MN do  farolete  Imbituba  (molhe).  São
balizadas por boia luminosa cardinal Norte; 

II) Pedras do Aracaju – Com menor profundidade de 6,9m na marcação verdadeira
075° e distância de 0,34 MN do farolete Imbituba (molhe). São balizadas por
boia luminosa cardinal Sul;  

III) A  Maré  possui  uma  variação  de  -0,10cm  até  1,20m,  alterando  fortemente
quando  influenciada  pelos  ventos,  seu  nível  eleva  durante  o  vento  do
quadrante Sul e rebaixa durante o vento do quadrante Nordeste; e

IV) Velocidade máxima de navegação no canal de aproximação e dentro da área
abrigada é de 5 nós; e

V) Velocidade máxima de navegação no canal de acesso até o ponto de espera do
prático é de 7 nós.

3) Bacia de Evolução
A  Bacia  de  Evolução  para  a  manobra  dos  navios  mercantes  possui  a  área  de

270.412 m² em formato elíptico, com diâmetros de 550,0 m e 630,0 m.
4) A passagem das embarcações classificadas em navegação interior dois que cruza o

canal de acesso portuário, estando a norte pelo través da “Ponta da Careca do Velho” até o sul
pela Ponta do “Saco da Cabra”, tem a derrota sugerida entre as coordenadas φ 28º11’36”S
λ 048º38’48”W até φ 28º14’05”S λ 048º38’10”W. Devendo a embarcação ser compatível com a
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área  indicada  e  navegar  com  atenção  redobrada  e sem  prejuízo  às  manobras  restritas  de
entrada e saída dos navios mercantes no referido canal e dos perigos à navegação das Pedras de
Imbituba e do Aracaju. 

5) A  proibição  no  fundeadouro,  canal  de  acesso,  bacia  de  manobra  e  áreas
adjacentes, por ser tratar de área portuária – restrita a navegação, das atividades de mergulho
amador, esporte e recreio, pesca industrial e artesanal, empreendimentos, operações e outras
que venham a interferir com a navegação portuária. Casos especiais poderão ser autorizados
pela Autoridade Portuária  e ratificados pelo Agente da Autoridade Marítima e pelo Núcleo
Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal.
  d) Porto de Laguna:
 A atividade portuária do Porto de Laguna é desenvolvida por embarcações pesqueiras
e administrada pelo Governo do Estado de Santa Catarina, sendo a Delegacia da Capitania dos
Portos em Laguna (DelLaguna) responsável pelo processo de despacho das embarcações. 

A  profundidade  e  os  elementos  para  a  navegação  no  entorno  e  dentro  da  área
portuária citada acima se encontra representada cartograficamente na CN nº 1901/DHN. Os
Comandantes das embarcações devem atentar ao conhecimento das características fisiográficas
e previsões meteorológicas, como força e direção de ventos e altura de ondas, e atentar para:
 1) Canal de Acesso
 Canal de Acesso não é balizado e é empregado por embarcações com  calado até
5,00 m (17 pés), em Mar Aberto possui cerca de 0,5 MN de extensão até a barra do molhe, e
internamente da barra do molhe até o Terminal Pesqueiro (Porto de Laguna) de 1,3 MN.

A entrada da barra somente deve ser  navegada pelos  condutores que tenham
perfeito  conhecimento  do  local,  pois  existe  constante  alteração  nas  profundidades,  forte
arrebentação  nos  bancos  de  pedra,  ventos  provenientes  do  quadrante  norte  e  os  perigos
descritos na subalínea 4 e 5 deste item.

A entrada da  barra é sinalizada pelo  farolete  norte  na altitude de 13m de luz
encarnada intermitente 3s de alcance 5M, na posição φ 28º29’41”S/ λ 048º44’52”W, e pelo
farolete sul na altitude de 12m de luz verde intermitente 3s de alcance 7M, na posição φ 28º
29’44”S/ λ 048º44’46”W. Devendo o condutor não navegar próximo do molhe Sul, em virtude
do seu desmoronamento, existindo pedras junto a sua parte submersa.

2) O navegante procedente do norte deve reconhecer as ilhas das Araras (φ 28º19’
20”S/ λ 048º38’55”W) e dos Lobos (φ 28º26’50”S/ λ 048º42’32”W). Na altura da ilha das Araras
deve avistar o morro da Barra, ao sul da entrada do canal de acesso ao porto, o morro da Glória,
a oeste, o monumento de Nossa Senhora da Glória e as torres de televisão.

À noite, a iluminação dos faróis das Ilhas das Araras e dos Lobos,  as luzes das
torres de televisão e do monumento de Nossa Senhora da Glória facilitam a aproximação. Deve
evitar a Ilha Tacami (φ 28º21’07”S/ λ 048º36’04”W) e as formações rochosas existentes.

3) O navegante procedente do sul, o cabo de Santa Marta Grande  (φ 28º36’12”S/
λ 048º48’00”W) deve ser o primeiro ponto reconhecido, aparecendo a seguir duas pontas, com
praias de dunas entre elas, e finalmente a ponta onde está situado o morro da Barra.

À  noite,  o  farol  Santa  Marta,  inicialmente,  e  depois  o  farol  Ilha  dos  Lobos
permitem  uma  aproximação  segura.  Na  demanda  da  barra  deve  navegar  em  distâncias
superiores a 1,5 MN das pontas entre o cabo de Santa Marta Grande e o morro da Barra, até
alcançar  a  marcação  274°  da  Torre  de  Televisão  do  Morro  da  Glória   (φ  28º29’18”S/  λ
048º46’44”W) que tem 2 luzes no tope,  e  governar nesta linha de marcação até o farolete
Laguna Norte estar no través de bombordo, quando deve fundear. 
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4) Os perigos à navegação nas proximidades da barra e no canal de acesso são:
I) Pedra do Buraco (φ 28º30’21”S / λ 048º44’30”W) – Na profundidade de 2,2m,

marcação 157° e distância de 0,72MN do farolete Laguna Norte. O mar agitado
arrebenta nesta pedra;

II) Pedras, junto ao extremo do molhe Sul, onde está localizado o farolete Laguna
Sul  (φ  28º29’40”S/  λ  048º44’44”W), resultantes  do  desmoronamento desta
área do molhe. O mar agitado arrebenta nestas pedras;

III) Pedra do Pasto   (φ 28º29’45”S/ λ 048º45’24”W) – Na profundidade de 2,8m,
marcação 260° e distância de 0,49MN do farolete Laguna Norte. É balizada pela
boia cega de bombordo no 2 do canal de acesso; e

IV) Coroa do Meio (φ 28º29’54”S/ λ 048º46’18”W) – Extensa e com profundidades
abaixo  de  2,0m,  tendo  como  limite  leste  o  alinhamento  da  face   leste  do
armazém do porto. Não se deve navegar a oeste deste alinhamento.

5) A velocidade máxima de trânsito no canal de acesso , bacia de evolução e bacia de
manobra  é  de 5  nós,  exceto em situações  de emergência,  devendo o condutor  cumprir  as
normas estabelecidas no RIPEAM.

6) A passagem das embarcações classificadas em navegação interior dois que cruza o
canal de acesso da barra de Laguna, estando a norte no través da “Ponta do Iró (Praia do Mar
Grosso)”  até  ao  sul  no  través  da  “Pedra  do  Buraco”,  tem  a  derrota  sugerida  entre  as
coordenadas  φ 28º28’12”S/  λ  048º44’48”W até  φ 28º30’21”S/  λ  048º44’00”W. Devendo a
embarcação ser compatível com a área indicada e navegar com atenção redobrada às manobras
restritas de entrada no canal de acesso da Lagoa de Santo Antônio e dos emissários submarinos
existentes no paralelo  φ 28º28’48”S.

0403 – ENTRADA, DESPACHO E SAÍDA DE EMBARCAÇÕES
As  entradas  e saídas  de embarcações  são  processadas  pela Capitania  dos  Portos  de

Santa Catarina e suas Delegacias subordinadas, responsáveis pela verificação de documentos
durante os períodos de chegada, estadia e saída da embarcação de um determinado porto,
terminal aquaviário ou entidade náutica, estas OM são denominados de Órgãos de Despacho.

a) Despacho de Embarcação
Os Órgãos de Despacho (OD) antes de fornecer a autorização de entrada ou passe de

saída, poderá solicitar outros documentos que julgar necessário para segurança da navegação.
Os OD processam os seguintes despachos de embarcações, conforme preconizados

nas NORMAM-03/DPC e NORMAM-08/DPC:
 I) Navios Mercantes empregando o Porto Sem Papel (PSP-SERPRO/DF);

II) Embarcações de Carga “NÃO SOLAS”, inclusas no PSP;
III)Embarcações de Pesca, acordo NORMAM-08/DPC; 
IV)Embarcações de Esporte e/ou Recreio Estrangeiras; 
V) Embarcações não filiadas as entidades náuticas; e
VI)Embarcações de transporte de passageiros.

1) CPSC  processa  a  documentação  pelo e-mail  “cpsc.segmar@marinha.mil.br”  ou
pela equipe de serviço nas dependências da Capitania, bem como, eventuais procedimentos ou
dúvidas poderão ser feitos pelo telefone (48) 3281-4800.

A área de jurisdição da CPSC não possui terminais portuários e nem processa o
sistema PSP, assim não realiza os procedimentos de despachos descritos nas subalíneas I e II
citadas acima. 
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2) As  Delegacias  da  Capitania  dos  Portos  de  Santa  Catarina  processam  as
embarcações dos portos, terminais e monoboia de jurisdição de forma ininterrupta, por meio
do Sistema Porto Sem Papel (PSP) da SERPRO/DF.

3) Documentos estrangeiros, declarações de entrada/saída, avisos de entrada e saída,
outros procedimentos, e no período de indisponibilidade do sistema PSP, os representantes das
embarcações poderão contatar os OD por meio do e-mail:

a) CPSC: “cpsc.segmar@marinha.mil.br”;   
b) DelSFSul: “delsfsul.segmar@marinha.mil.br”; 
c) DelItajaí: “delitajai.segmar@marinha.mil.br”; e
d) DelLaguna: “dellaguna.segmar@marinha.mil.br”.

b) Entrada de Embarcação
1) Para embarcações mercantes de bandeira estrangeira, de bandeira brasileira com

AB igual ou superior 20, e embarcações PREPS é obrigatória a realização de despacho;
2) Embarcações  oriundas  de  porto  estrangeiro  deverão  comunicar  ao  OD  da

jurisdição, por meio da Notificação de Previsão de Chegada (anexo 2-A da NORMAM-08/DPC),
no prazo de quarenta e oito horas antes da chegada;
 3) Embarcações transitando nos portos ou terminais aquaviários brasileiros deverão
comunicar, por meio da Declaração Geral de Entrada (anexo 2-B da NORMAM-08/DPC) ou do
Aviso  de  Entrada  (anexos  2-H ou  2-N,  ambos  da  NORMAM-08/DPC),  no  prazo  máximo de
quatro horas após a atracação ou fundeio; 

4) Embarcações movimentadas dentro da mesma área portuária deverão comunicar,
por meio do Registro de Movimentação da Embarcação (anexo 2-J da NORMAM-08/DPC), num
prazo máximo de quatro horas após o término da movimentação;

5) Embarcações  sem  condições  de  operar  por  seus  próprios  meios,  consideradas
liberações especiais, deverão apresentar, tempestivamente, o plano de execução da faina de
movimentação  elaborado  por  um  Salvage  Master  para  análise  e  aprovação  do  Agente  da
Autoridade Marítima, em conformidade com a NORMAM-08/DPC;

6) Embarcações  cuja  a  manobra  de  entrada  for  considerada  experimental,
dependendo da Portaria de autorização, os Comandantes deverão encaminhar a declaração de
anuência das condições estabelecidas, no prazo de vinte e quatro antes da chegada; 

7) Embarcações  arribadas  em  decorrência  de  avaria  ou  sinistro,  para  verificar  a
possibilidade de entrada em porto nacional, os Comandantes deverão declarar se as condições
de flutuabilidade são estáveis e que não há risco para o meio ambiente, conforme as condições
descritas na NORMAM-08/DPC;

8) Embarcações  destinadas  as  zonas  de  quarentena,  os  Comandantes  deverão
declarar  que os tanques de dejetos estão perfeitamente vedados e tratados quimicamente,
conforme previsto na NORMAM-08/DPC; 

9) Embarcações  estrangeiras  de  esporte  e/ou  recreio,  após  liberada  pelas
Autoridades da Saúde, Polícia Federal e Receita Federal, os Comandantes ou responsáveis pelas
embarcações deverão entregar  a declaração de entrada/saída,  impreterivelmente,  no prazo
máximo vinte e quatro horas após a atracação ou fundeio, conforme a NORMAM-03/DPC; 

10) Embarcações de esporte e/ou recreio, não filiadas a entidades náuticas, deverão
comunicar  a  Capitania  ou  a  Delegacia  da  área,  a  atracação  ou  fundeio  realizado  em
conformidade com o aviso de saída expedido; e

11) Todas as embarcações que necessitem realizar processo de despacho, acordo
NORMAM-08/DPC, que não utilizam o sistema Porto sem Papel (PSP), deverão encaminhar por
e-mail o pedido de despacho para o OD da área de jurisdição.
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c) Fundeadouro
Fundeadouro são áreas de fundeio marítimas ou fluviais destinadas as embarcações

de  bandeira  nacional  ou  estrangeira  que  tenham a  necessidade  de  aguardarem  atracação,
reparo,   serem  inspecionadas  ou  outros,  estas  áreas  são  estabelecidas  pelas  Autoridades
Portuárias ou Sanitárias e aprovados pela Autoridade Marítima. 

Áreas de fundeio consideradas regulares são as áreas destinadas as embarcações que
aguardam disponibilidades de locais de atracação ou designadas a outro destino, assim como,
podem  ser  empregadas  para  a  realização  de  manutenção  e  pequenos  reparos,  desde  que
autorizada pelos órgãos intervenientes do Sistema PSP.

As  embarcações,  cujas  condições  sanitárias  são  consideradas  insatisfatórias  ou
provenientes de regiões ocorrendo surto de doença transmissível, quando determinadas pela
Autoridade Sanitária, deverão ser direcionadas para as áreas de fundeio denominadas de   zona
de quarentena. 

Caberá ao Comandante da embarcação realizar o fundeio com precisão e segurança,
levando em consideração os fatores ambientais adversos tais como correntezas, corredeiras,
tipos  de  fundo,  ventos  e  ondas.  O  armador  ou  proprietário  deverá  prover  os  meios  de
transporte de carga e/ou passageiro entre as instalações de terra e a área de fundeio.

Os  fundeadouros  de  embarcações,  para  emprego  em  situação  de  quarentena,
existentes no Estado de Santa Catarina estão georreferenciado no anexo 5-D desta Norma.
 d) Saída de Embarcação

1) O Pedido de Saída deverá ser feito:
I) Embarcações SOLAS por meio do Sistema PSP, conforme previsto no Capítulo 2

da NORMAM-08/DPC;
II) Embarcações Estrangeiras de Esporte e/ou Recreio por meio da Declaração de

Entrada/Saída com antecedência mínima de vinte e quatro (24) horas; e
III) Embarcações Esporte e/ou Recreio não filiadas a entidades náuticas, deverão

encaminhar  a  CPSC  ou  Delegacia  do  local  de  suspender  o  aviso  de  saída,
constante do anexo 4-A da NORMAM-03/DPC.

2) Cumpridas as exigências do despacho, a embarcação será liberada, recebendo o
PASSE DE SAÍDA,  devendo deixar o porto, terminal ou fundeadouro no prazo de setenta e duas
horas. Vencido este prazo, o pedido de despacho deverá ser revalidado. 

3) Para as embarcações de esporte e/ou recreio, depois de finalizado o Pedido de
Saída, deverão deixar a área de fundeio ou a entidade náutica que estiver filiada no prazo de
vinte e quatro horas, senão o processo do Pedido de Saída deverá ser refeito.

4) A efetiva saída da embarcação SOLAS será participada ao Órgão de Despacho (OD)
por meio da Declaração Geral de Saída ou pelo Aviso de Saída (ambos anexos da NORMAM-08/
DPC), no prazo máximo de até 4 (quatro) horas após a saída.
 5) O embarque e desembarque de familiares de tripulantes, de pessoal envolvido em
reparos e manutenção, bem como de passageiros (em navio não destinado ao transporte de
passageiros),  será  feito  pelo  representante  da  embarcação  ao  OD,  mediante  inclusão  dos
respectivos nomes na Lista de Passeiros constante da Declaração Geral de Saída (anexo 2-E da
NORMAM-08/DPC). O Comandante ao emitir a Declaração deverá cumprir o número máximo
de pessoas que compõe a lotação descrita no Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) e/ou no
Título  de  Inscrição  da  Embarcação (TIE),  das  condições  de habitabilidade e  do material  de
salvatagem existente. 

O embarque e desembarque de pessoal não tripulante deverá ser feito somente
com a embarcação atracada, sendo proibido empregar a escada de prático para esta atividade.
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6) Os  navios  fundeados  nas  proximidades  do  porto,  que  não  estejam  realizando
navegação de cabotagem e não tenham sido visitados pelas autoridades do porto, poderão
suspender  ferros  para  outro  destino,  sem  despacho,  devendo  seus  agentes  comunicar  tal
evento à Capitania ou Delegacia, para que sejam cumpridos os procedimentos previstos para a
Passe de Saída. Esses navios não podem movimentar tripulantes ou cargas, nem receber visitas
de qualquer natureza, ocorrências que os sujeitariam ao despacho.

e) Alteração de Destino
 A Embarcação que estiver no  decurso da viagem e ocorrer alteração no destino, o
representante da embarcação deverá comunicar alteração na Capitania ou Delegacia para:

1) Embarcação despachada no Sistema PSP, deverá comunicar por meio do Registro
de Alteração de Destino (anexo 2-K da NORMAM-08/DPC); e 

2) Demais  Embarcações,  deverá  comunicar  ao  OD  da  jurisdição  de  saída  ou  a
entidade náutica de saída. 

f) Aviso de Mau Tempo
 Nas situações de alerta meteorológico “Aviso de Mau Tempo”, emitido pelo Centro
de Hidrografia da Marinha (CHM), para o período da viagem pretendida nas áreas marítimas de
navegação, recomenda-se ao Comandante da embarcação não realizar o suspender, e quando
navegando dirigir-se para um porto ou procurar área abrigada.
 No  caso  de  suspender  na  área  de  jurisdição  desta  Capitania  e  suas  Delegacias
subordinadas, o Comandante da embarcação deve:
 1) Incluir no despacho da embarcação o Termo de Responsabilidade, constante do
anexo 4-A, preenchido e assinado;
 2) Informar a tripulação e passageiros sobre o alerta das condições meteorológicas; e
 3) Verificar  se  as  condições  de  segurança,  flutuabilidade  e  estabilidade  possuem
capacidade de suporte ao mau tempo.
 O  preenchimento  do  Termo  de  Responsabilidade  pelas  embarcações  SOLAS  é
facultativo, pois é responsabilidade direta do Comandante o suspender ou a necessidade de
abrigar/fundear o Navio Mercante.

0404 – FERROS E AMARRAÇÃO
As embarcações, quando em manobra na área portuária, canal de acesso, fundeadouros,

cais dos portos e terminais, 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.
 Tal  procedimento não é aplicável  no canal  externo das  Zonas  de Praticagem  de São
Francisco do Sul  e Itapoá (ZP-18) e de Itajaí  e Navegantes (ZP-21),  durante a passagem das
embarcações no canal  de acesso externo,  em razão da mesma ser realizada em velocidade
média de sete nós, o que não recomendaria o lançamento dos ferros tempestivamente, em
caso de encalhes ou falha de leme/propulsão. 
 As  embarcações  devem  ficar  atracadas  em  cais  ou  píer  e  amarradas  em  cabeços
apropriados  e  com  espias  que  sustentem  a  força  da  correnteza  do  local  e  as  ondulações
provocadas pelo movimento das correntes e/ou de outras embarcações.

0405 – TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL
As embarcações que realizam transbordo de carga e/ou de pessoal entre as instalações

portuárias e as embarcações fundeadas deverão estar classificadas na área de navegação como
Apoio Portuário, devendo conter os requisitos operacionais, procedimentos e as características
constantes das Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação

– 4 – 10 de 37 – NPCP-SC
Rev. 1

                                       



Interior  (NORMAM-02/DPC)  e  para  o  Tráfego  e  Permanência  de  Embarcações  em  Águas
Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-08/DPC). 
 O embarque e o desembarque, de carga e/ou de pessoal, no porto somente ocorrerão
nos pontos fiscais estabelecidos pela Autoridade Portuária ou dos TUP, conforme o caso, sob a
autorização e supervisão da ANVISA, da Receita Federal do Brasil, da Polícia Federal e/ou da
Agência Nacional do Transporte Aquaviário.

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

situação especial e desde que obtida à concordância da Autoridade Portuária, Administradores
dos TUP ou, dependendo da atividade, de ambos.
 A movimentação de navios impossibilitados de manobrar com seus próprios recursos,
para a área de fundeio ou para atracação, deverá ser executada com a assessoria de Prático(s),
utilizando dispositivo especial  de rebocadores, correspondente à situação de rebocado sem
propulsão,  em  princípio,  somente  no  período  diurno  e  após  autorização  da  Autoridade
Portuária com anuência do Agente da Autoridade Marítima. 

O  tratamento  e  a  pintura  dos  conveses  e  costados  no  navio,  caso  autorizado  pela
Autoridade Portuária, deve providenciar as medidas necessárias para evitar a queda de pessoas
e material no mar. Poderão ser arriadas, com segurança, pranchas e chalanas, para tal fim, sem
licença prévia da Capitania dos Portos e suas Delegacias subordinadas, as quais, entretanto,
deverão ser recolhidas ao fim do dia.
 Toda atividade na área portuária (fundeadouro, canais, bacias e/ou cais) para realização
de  serviços  deverá  ser  realizada  por  empresa  de  mergulho  profissional  e  precedida  de
autorização da Autoridade Portuária, se necessário da anuência da Autoridade Ambiental, bem
como,  o  Programa  de  Operação  de  Mergulho  (POM)  a  ser  apreciado  pela  DPC  conforme
previsto nas Normas da Autoridade Marítima para Atividades Subaquáticas (NORMAM-15/DPC)
deverá  encaminhar  com  72  horas  de  antecedência,  com  cópia  ao  OD,  constando  as
coordenadas  geográficas  do  local  onde  será  realizado  o  serviço,  a  embarcação  de  “Apoio
Portuário”  ou de “Apoio ao  Mergulho” a ser  empregada e a  data  e hora da realização do
serviço, para lançamento em Avisos aos Navegantes. 

SEÇÃO II
SERVIÇO DE REBOCADORES

As empresas  do serviço de rebocadores,  seus endereços e telefones,  bem como, as
condições, características, método de utilização e equipamentos dos rebocadores, em uso nos
portos e terminais catarinenses estão descritos nesta seção.

O cálculo da potência necessária e do número de rebocadores a ser empregado em uma
manobra,  sugere-se a consulta à publicação “TUG USE IN PORT”,  do Capitão Henk Hensen,
publicado pelo The Nautical Institute, que poderá servir como subsídio aos cálculos, levando em
consideração as variáveis como vento, corrente e maré. No entanto, é importante ressaltar que
a decisão final,  exceto nas  manobras  consideradas  limitantes e/ou excepcionais,  quanto  ao
número, tipo e método de utilização dos rebocadores caberá ao Comandante da embarcação
assistida, ouvido o Prático, observando os parâmetros operacionais do porto quanto a potência
mínima estabelecida para a manobra a ser executada e ao tipo de navio. 
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0407 – CONDIÇÕES DE USO DE REBOCADORES
Todas  as  embarcações  que operam nos terminais  e  portos  desta  jurisdição que  são

classificadas quanto ao serviço e atividade como rebocadores, deverão atender ao preconizado
nas Normas da Autoridade Marítima.

Recomenda-se que o Comandante da embarcação troque informações prévias com a
praticagem e/ou com os mestres dos rebocadores sobre as características do próprio navio e a
manobra a ser feita nos canais de acesso e na bacia de evolução.

a) Empresas de rebocadores e seus equipamentos
Em razão da  mobilidade  das  embarcações,  da  necessidade de reparos  em outras

regiões e do frequente ajuste na composição das respectivas frotas, as substituições, acréscimos
ou atualizações dos rebocadores à frota disponível para as operações portuárias deverão ser
tempestivamente  divulgadas  pela  empresa  prestadora  do  serviço  ao  Agente  da  Autoridade
Marítima e à comunidade marítima sempre que ocorrerem as adequações citadas. 

As  empresas  de  rebocadores  autorizadas  a  operar  nos  terminais  e  portos  da
jurisdição desta Capitania e da Delegacias subordinadas devem dar amplo conhecimento em
seus  sites  dos  meios  disponíveis  e  das  principais  características,  devendo  ainda  manter
atualizados os dados relativos ao seu cadastro junto à Delegacia da Capitania dos Portos da área
de  atuação,  da  Autoridade  Portuária,  Administrador  dos  TUP  e  Entidades  Náuticas
empregadoras. 

A Autoridade Portuária, os terminais/portos e as entidades náuticas empregadoras
devem informar em seus sites as empresas de rebocadores autorizadas a operar em seus píeres,
contendo os rebocadores disponíveis e suas principais características.

As empresas cadastradas nesta Capitania e nas Delegacias subordinadas, contendo o
endereço e o número de rebocadores empregados, estão relacionadas no anexo 4-B. 

b) Estabelecimento do uso e emprego de rebocadores nos portos e terminais
 O emprego dos rebocadores na navegação quanto ao dispositivo e a quantidade a ser
empregada para o auxílio à navegação nos canais de acesso e bacias de evoluções nas manobras
de atracação, desatracação e condução das embarcações serão estabelecidos pelo Agente da
Autoridade Marítima, assessorada pela Praticagem em virtude das peculiaridades locais que
dificultem  a  livre  e  segura  movimentação  da  embarcação,  e  transcrita  pela  Autoridade
Portuária,   Administrador  dos  Terminais  de  Uso  Privado  (TUP)  e/ou  Diretores  das  demais
entidades náuticas, devendo ser disponibilizada no site da Delegacia da Capitania dos Portos da
área de atuação e da empresa interessada. 

c) Condições de uso e emprego de rebocadores nos portos e terminais
O  emprego  de  rebocadores  nas  manobras  é  obrigatório  nos  portos  e  terminais

catarinenses, observando as seguintes diretrizes:
1) Uso obrigatório de rebocadores na área dos Portos da Baia da Babitonga, no Rio

Itajaí-Açú e de Imbituba, 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, devendo ser observado os parâmetros operacionais do porto
quanto  a  potência  mínima  estabelecida  para  a  manobra  a  ser  executada,  bem  como,  as
características e equipamentos do Navio;

2) Uso facultativo para a navegação das embarcações de arqueação bruta até 3000
AB e, também, nas embarcações offshore; e

3) O Porto de Laguna não possui serviço de rebocadores, por se tratar de um porto
de atividade exclusiva de embarcações de pesca.

– 4 – 12 de 37 – NPCP-SC
Rev. 1

                                       



d) Condição de uso e emprego especial
1) Uso  obrigatório  nas  embarcações  sem  condições  de  operar  por  seus  próprios

meios, devendo ser consideradas liberações especiais, o método de emprego na singradura, de
assistência  para  a  faina  e  as  características  dos  rebocadores  para  a  manobrabilidade  da
embarcação a ser rebocada, devem constar do plano de execução da faina e cumpridos pelo
Comandante da embarcação, conforme previsto no item 0213 da NORMAM-08/DPC; e

2) Uso obrigatório dos rebocadores para as manobras em que as propriedades de
deslocamento do navio-tipo forem consideradas limitantes ao preconizado nas recomendações
contidas  nos  Relatórios  da  PIANC,  em  outras  referências  de  boas  práticas  adotadas
internacionalmente  e/ou pela  complexidade  operacional,  o  Agente  da  Autoridade  Marítima
poderá  autorizar  manobras  consideradas  “especial”  quanto  a  quantidade,  capacidade  e  o
arranjo  náutico  dos  rebocadores  que  deverá  ser  requerido  pelo  interessado  conforme  os
requisitos e etapas previstos na subalínea 1.f do item 0414 desta Norma.

Os  estudos  destas  manobras  visam  delinear  ações  que  mitiguem/eliminem  os
riscos envolvidos, devendo as análises, conclusões e recomendações serem do conhecimento
dos Práticos e dos Comandantes dos navios, a fim de realizarem as manobras com segurança. 

0408 – SITUAÇÕES DE MAIOR RISCO 
Nenhum Comandante deve autorizar uma manobra com o navio, sob seu comando e

responsabilidade, se não estiver convicto de que estão resguardadas as condições satisfatórias
de segurança da navegação.

No  caso  de  manobras  que  envolvam  maior  risco  à  segurança,  os  portos/terminais
deverão apresentar recomendações sobre o uso e emprego de rebocadores, para avaliação da
Delegacia da área de atuação e ratificação da Capitania. Após aprovação, as recomendações
quanto ao  uso  de  rebocadores  em manobras  de maior  risco  serão divulgadas,  por  tipo de
manobra,  nos  sites  da  Capitania,  da  Delegacia,  da  Autoridade  Portuária  e  da  instalação
portuária, incluindo o tipo, o método de utilização e o número mínimo de rebocadores, para
atendimento das manobras de maior risco. A autorização que será concedida, tendo sempre em
vista os requisitos de segurança da navegação, não eximirá seus requerentes, Armador e/ou
Agente Marítimo, e seu executante, o Comandante, de suas responsabilidades legais.

No entanto, desde que não haja determinação impositiva da Autoridade Marítima ou
procedimento específico do terminal/porto, a decisão final quanto ao método de utilização dos
rebocadores caberá ao Comandante da embarcação assistida, ouvido o Prático.

0409 – RECOMENDAÇÕES SOBRE TIPO E MÉTODO DE EMPREGO DE REBOCADORES
Caberá  ao  Armador/Empresa  de  Navegação  ou  sua  Agência  de  Navegação

(representante  legal,  preposto  e/ou  mandatário  no  porto)  requisitar  os  rebocadores
necessários  às  manobras  a  serem  efetuadas.  Por  ocasião  da  manobra,  o  Comandante  da
embarcação  poderá  solicitar  o  acréscimo  de  rebocadores  acima  do  número  previsto  nos
estudos realizados,  se  assim entender,  sendo recomendável  ouvir  a  sugestão do prático.  É
recomendável que o dispositivo para reboque também seja definido pelo Prático, considerando
sua familiarização com a frota de rebocadores e suas características.

Os  tipos,  potências  e  quantidades  mínimas  de  rebocadores  a  serem  utilizados  nas
manobras  dos  navios  mercantes  levarão  em  consideração  os  parâmetros  operacionais  da
estrutura portuária, o porte das embarcações, as condicionantes ambientais de maré, vento e
corrente,  e  dependendo  das  condições  limitantes  de  navegação,  as  características  serão
resultantes dos estudos de manobrabilidade e simulações, apresentado pelo interessado ao
Agente  local  da  Autoridade  Marítima  com  anuência  da  Autoridade  Portuária  ou  do
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Administrador  TUP,  e  subsidiado,  por  parecer  técnico da  Empresa  de Praticagem,  a  serem
divulgados posteriormente pelas Autoridades por meio de Portaria. 

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

A recomendação do uso e tipo dos rebocadores a ser empregado nas manobras dos
navios na área de jurisdição em relação ao seu porte e a geografia dos canais e bacias, visando
as condições mínimas de segurança da navegação, estabelecido pela Autoridade Portuária e/ou
Administração Portuária, estão relacionados no item 0507 desta Norma. Entretanto, caberá ao
Comandante do navio a decisão final quanto à utilização dos materiais adequados à manobra,
dispositivos e rebocadores, assistido pelo Prático, desde que não estejam em conflito com os
estudos e normas vigentes.

0410 – SITUAÇÕES DE FORÇA MAIOR
Entende-se  como  situações  de  força  maior  as  originadas  da  indisponibilidade  de

rebocadores,  ou a quantidade ou o “bollard pull”  existentes  sejam inferiores  ao  requerido,
contrapondo a necessidade irrestrita de navegação, fundeio e/ou atracação do navio na área
portuária, não podendo por motivos de força maior cancelar, evitar ou impedir.

a) Em  casos  de  força  maior,  o  Agente  local  da  Autoridade  Marítima  junto  com  a
Autoridade  Portuária,  ouvida  a  Praticagem,  poderá  autorizar  manobras  fora  das  regras
estabelecidas, por meio de requerimento do Armador ou responsável pela embarcação, com a
anuência do Comandante da embarcação e do Prático escalado a executar a manobra;

b) A Autoridade Portuária adotará medidas de segurança complementares,  quanto à
necessidade  de  condicionantes  e  restrições.  Neste  caso,  a  Praticagem e  o  Comandante  da
embarcação  apresentarão  planejamento  de  execução  acompanhada  de  Termo  de
Responsabilidade, específicos para cada caso; e

c) Independente  da  autorização  deferida,  as  condições  mínimas  de  segurança  da
navegação  não  eximirão  seus  requerentes,  Armador  e/ou  Representante  Legal,  e  seu
executante, o Comandante, de suas responsabilidades legais.

0411 – DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
 a) Os  rebocadores  para  operar  deverão  ser  cadastrados  na  Delegacia  da  área  de
jurisdição  e  ao  necessitar  deslocar-se  para  outros  portos  ou  terminais,  devem  efetuar  a
comunicação prévia à Delegacia de origem e de destino, com antecedência mínima de três dias
úteis. Esta comunicação deve ser feita, também, às Empresas de Praticagem e as Autoridades
Portuárias.

b) Nas situações em que necessite realizar  substituição de rebocador por rebocador
substituto com capacidade de tração estática inferior, a troca só será autorizada pelo Agente
local da Autoridade Marítima com anuência da Autoridade Portuária, após ouvido a Praticagem
sobre as condicionantes e recomendações para a realização das manobras de desatracação dos
navios que estejam no porto, em função da redução da capacidade de tração; 

c) A força dos  rebocadores será medida pela Tração Estática Longitudinal  (BOLLARD
PULL), e os rebocadores com potência superior a 300 HP, também, possuirão o Certificado de
Tração Estática, homologado pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), de acordo com instruções
previstas nas NORMAM;  
 d) 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
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rebocador.  A  passagem  do  cabo  deverá  ser  feita  através  de  retinida  de  modo  a  evitar  a
excessiva aproximação rebocador/navio, reduzindo os efeitos da interação hidrodinâmica entre
as embarcações; 

e) Nas  manobras  de  atracação  e  desatracação,  de  acompanhamento  nos  canais  de
acesso e bacias de evoluções, é obrigatório o uso de comunicações em VHF, entre o rebocador,
navio, cais, praticagem e lanchas de apoio, visando manter à segurança da navegação;

f) Em decorrência das condições meteorológicas adversas que ocorrem com frequência
na área marítima e fluvial do Estado de Santa Catarina, no momento do pedido de despacho de
rebocadores  e  empurradores  em  comboio,  os  Comandantes  das  embarcações  que  forem
efetuar  o  reboque  deverão  apresentar  na  Delegacia  da  área  de  jurisdição,  Declaração
constando que:

1) avaliação técnica por um Engenheiro Naval, na qual relata 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 as especificações da
área de navegação estabelecida nas NORMAM;

2) se  o  dispositivo de  rebocar  ou  empurrar  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; e

3) as luzes de navegação previstas para tal operação estão operando normalmente,
devendo, para isto, apresentar um croqui das mesmas.

g) O Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) dos rebocadores deverão estar de acordo
com a viagem pretendida; 

h) Nas situações imprevisíveis durante as manobras, que não resultem em acidentes da
navegação, deverão ser informadas à Capitania dos Portos e à Delegacia da área de jurisdição
pelo Gerente Operacional  e/ou Condutores dos Rebocadores,  no prazo de até  24 horas da
ocorrência, enviando o relato deste para os e-mails descritos no item 0403 desta Norma; e

i) os  Planos  de  Reboque  deverão  conter  a  anuência  dos  órgãos  de  despacho  da
Capitania, Delegacia ou Agência de destino. 
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SEÇÃO III
SERVIÇO DE PRATICAGEM

0412 – PROPÓSITO 
 Estabelecer procedimentos complementares às Normas da Autoridade Marítima para o
Serviço  de  Praticagem  (NORMAM-12/DPC)  para  controle,  dentre  outros  aspectos,  da
manutenção da habilitação dos Práticos (PRT), para treinamento e qualificação dos Praticantes
de Práticos (PRP), bem como das características, procedimentos e organização do Serviço da
Zona de Praticagem (ZP) dos portos e terminais do Estado de Santa Catarina, contantes das ZP
de São Francisco do Sul e Itapoá (ZP-18), de Itajaí e Navegantes (ZP-21) e de Imbituba (ZP-22).  

0413 – SERVIÇO DE PRATICAGEM
 O  Serviço  de  Praticagem  consiste  em  um  conjunto  de  atividades  profissionais  de
assessoria  ao  Comandante  do  Navio,  requeridos  por  força  de  peculiaridades  locais,  que
dificultam  a  livre  e  segura  movimentação  da  embarcação  e,  principalmente,  destina-se  a
contribuir na  movimentação em águas restritas,  tais como canais de navegação e bacia de
evolução, orientando quanto aos rumos, guinadas e demais manobras até o fundeio, atracação
ou desatracação da embarcação, sendo constituído do Prático, da lancha do Prático e da Atalaia
(Estação de 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:
 a) Manobras de praticagem: são as manobras de atracar/desatracar, fundear/suspender,
amarrar/largar a boia, entrar/sair de dique/carreira, alar ao cais e outras, quando executadas
com assessoria do Prático, em proveito da segurança da navegação; e
 b) Navegação  de  praticagem: é  a  navegação  realizada  no  interior  de  uma  ZP  com
assessoria de um ou mais práticos, em trechos navegáveis, hidrografados e cujas peculiaridades
denotam o conhecimento dos pontos de referência, dos perigos e das condições ambientais.  

As manobras existentes nas ZP do Estado de Santa Catarina possuem diversos graus
de  dificuldade,  podendo  a  faina  de  Praticagem ser  considerada  especial  ou  não,  conforme
estabelecido pelo Agente da Autoridade Marítima.

0414 – CARACTERÍSTICAS,  ORGANIZAÇÃO  DO  SERVIÇO  DAS  ZONAS  DE  PRATICAGEM  E  O
NÚMERO DE PRÁTICOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS FAINAS DE PRATICAGEM
a) Serviço de Praticagem do Estado de Santa Catarina

 O Estado de Santa Catarina possui três Zonas de Praticagem: ZP-18 (São Francisco do
Sul e Itapoá), ZP-21 (Itajaí e Navegantes) e ZP-22 (Imbituba) que são obrigatórias. 

1) ZP-18 (São Francisco do Sul e Itapoá):
O ponto de espera de Prático da ZP-18 está estabelecido na posição φ 26º12’00”S/

λ 048°28'06"W, conforme assinalado na Carta Náutica no 1804/DHN.
A  faina  de  praticagem  é  obrigatória  e  ocorre  na  área  compreendida  entre  o

meridiano  georreferenciado  λ  048°27'W  adentrando  ao  Rio  São  Francisco  do  Sul  até  o
meridiano  λ  048°39'W,  para  as  atividades  de  atracação/desatracação  e  movimentação  dos
navios mercantes nos Portos de Itapoá, São Francisco do Sul e Terminal Santa Catarina (TESC). 

As  manobras  de amarração  de  navios  à  monoboia  do Terminal  da  Transpetro
(TEFRAN), localizada na posição  φ  26º13’52”S/ λ 048°25'03"W, são realizadas com auxílio de
um Capitão de Manobras (Mooring Masters), disponibilizado pelo próprio Terminal.
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2) ZP-21 (Itajaí e Navegantes):
O ponto de espera de Prático da ZP-21 está estabelecido na posição φ 26º54’20”S

λ 048°33'40"W, conforme assinalado na Carta Náutica no 1841/DHN.
A  faina  de  praticagem  é  obrigatória  e  ocorre  na  área  compreendida  entre  o

meridiano georreferenciado λ 048°34'W adentrando ao Rio Itajaí-Açú até o paralelo φ 26º 51’S,
para  as  atividades  de  atracação/desatracação  e  movimentação  dos  navios  mercantes  aos
Portos de Itajaí e  de Navegantes; aos Terminais Barra do Rio, BRASKARNE, POLYTERMINAIS,
PORTONAVE  e  TEPORTI;  aos  Estaleiros  ENGITA,  NAVSHIP  e  Brasil  Sul;  e  demais  terminais
situados no interior do Rio Itajaí-Açu.

3) ZP-22 (Imbituba):
O  ponto  de  espera  de  Prático  da  ZP-22  está  estabelecido  na  posição

georreferenciado φ 28º12’00”S/ λ 048°37'30"W.
A faina de praticagem é obrigatória e ocorre na área compreendida entre o ponto

georreferenciado φ 28º12’09”S/ λ 048°38'23"W até o local de atracação/fundeio no Porto de
Imbituba. 
 b) Dados da Praticagem

1) ZP-18 (São Francisco do Sul e Itapoá):
I) PRATICAGEM SÃO FRANCISCO LTDA: 

End: Rua Francisco Machado de Souza, 1.105, Paulas, São Francisco do Sul; 
Tel: (47) 3444-5292 / (47) 3444-5350 / Fax: (47) 3442-4141;
E-mail: contato@praticagemsaofrancisco.com.br; e
Atuação: Sociedade Econômica Empresarial.

2) ZP-21 (Itajaí e Navegantes):
I) ITAJAÍ & NAVEGANTES PILOTS LTDA:

End: Avenida Prefeito Paulo Bauer, nº 957, Centro – Itajaí – SC;
Tel: (47) 3247-3200;
E-mail:  contato@itajaipraticos.com.br; e
Atuação: Sociedade Simples Limitada.

3) ZP-22 (Imbituba):
I) IMBITUBA PILOT SERVIÇOS DE PRATICAGEM LTDA:

End: Rua Ernani Cotrin, 2012, Village – Imbituba – SC;
Tel: (48) 3356-0490 / 98409-8047;
E-mail: imbitubapilots@gmail.com; e
Atuação: Sociedade Econômica Simples.

II) PILOTS SERVICE PRATICAGEM DE IMBITUBA LTDA:
End: Rua Nereu Ramos, 815, Sala 01, Centro – Imbituba – SC;
Tel: (48) 6344-4267 / 3255-0664;
E-mail: imbitubapilots@gmail.com; e
Atuação: Empresa individual.

c) Serviços Disponíveis
 As Zonas de Praticagem possuem Estações de Praticagem, denominadas de ATALAIA,
que operam ininterruptamente com uma estrutura operacional e administrativa  organizada de
modo a prover, coordenar, controlar e apoiar as manobras do Prático, bem como, manter à
embarcação na ZP de forma permanente e com as características constantes nas Normas da
Autoridade  Marítima para  Tráfego  e  Permanência  de  Embarcações  em  Águas  Jurisdicionais
Brasileiras. 
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Os  Serviços  de  Praticagem  são  prestados  em  observância  às  restrições  e  aos

regulamentos  emanados  pelas  Autoridades  Marítima e  Portuária,  bem como  às  obrigações
estabelecidas pelas demais autoridades competentes e deverão ser formalmente requisitadas. 
 Os dispositivos para embarque dos Práticos deverão estar em conformidade com as
normas  estabelecidas  pela  International  Maritime  Organization  (IMO)  e  pela  Autoridade
Marítima Brasileira. Especial atenção deverá ser dada aos aspectos relacionados ao estado de
conservação e segurança, à localização, à operação, à fixação, à iluminação, e à existência de
material de salvatagem adequado. 

1) ZP-18 (São Francisco do Sul e Itapoá):
I) PRATICAGEM SÃO FRANCISCO LTDA: 

Entidade Coordenadora dos Serviços de Praticagem da ZP-18;
Atalaia: Própria;
Tel: (47) 3444-5292 / (47) 3444-5350 / Fax: (47) 3442-4141;
Lanchas: emprega suas próprias lanchas; e
Comunicações: canal 11 e o de chamada 16.

2) ZP-21 (Itajaí e Navegantes):
I) ITAJAÍ & NAVEGANTES PILOTS LTDA:

Atalaia: Própria;
Tel: (47) 3247-3200;
Lanchas: utiliza suas próprias lanchas; e
Comunicações: Canal de Chamada - 16 VHF.

3) ZP-22 (Imbituba):
I) IMBITUBA PILOT SERVIÇOS DE PRATICAGEM LTDA:

Entidade Coordenadora dos Serviços de Praticagem da ZP-22;
Atalia: Própria;
Tel:  (48) 3356-0490/ 98409-8047;
Lanchas: emprega as lanchas da Empresa de Navegação J. Villa LTDA; e
Comunicações: Canal de Chamada - 16 VHF.

II) PILOTS SERVICE PRATICAGEM DE IMBITUBA LTDA:
Atalaia: utiliza da Empresa Imbituba Pilots ;
Tel:(48) 6344-4267/3255-0664;
Lanchas: emprega as lanchas da Empresa de Navegação J. Villa LTDA; e
Comunicações: Canal de Chamada - 16 VHF.

d) Procedimentos para Fainas de Praticagem
 O serviço de praticagem é obrigatório nas ZP-18 (São Francisco do Sul), ZP-21 (Itajaí e
Navegantes) e ZP-22 (Imbituba), devendo ser utilizado para as manobras de suspender, atracar,
desatracar, fundear, amarrar e desamarrar das boias, mudar de fundeadouro ou de cais.

Considerando as condições meteorológicas e/ou estado do mar adversos que impeça
o  embarque  do  Prático  com  segurança,  o  Comandante da  embarcação,  sob  sua  exclusiva
responsabilidade e mediante prévia autorização do Agente da Autoridade Marítima, solicitada
por intermédio da Atalaia, poderá demandar a um local abrigado que permita o embarque do
Prático, observando as orientações transmitidas pelo Prático de bordo da Lancha de Prático.
 Considerando as peculiaridades locais, fica autorizado o desembarque do Prático em
local mais abrigado, a partir do último par de boias ao final do trecho retilíneo do canal de
acesso externo dragado, desde que não haja cruzamento, após esse trecho, com outro navio
demandando o referido canal. 
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 As  embarcações  classificadas  para  a  navegação  interior  são  dispensadas  da
contratação do serviço de praticagem. 

e) Sinalização
 As embarcações deverão içar o sinal  de “Chamada de Prático”, segundo o Código
Internacional  de  Sinais  (CIS),  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.

f) Procedimentos para manobras limitantes e/ou complexas
As manobras cujas propriedades de deslocamento dos navios mercantes (navio-tipo)

forem consideradas limitante ao preconizado nas recomendações contidas nos Relatórios da
PIANC,  em  outras  referências  de  boas  práticas  adotadas  internacionalmente  e/ou  pela
complexidade operacional entre o ponto de espera do Prático e o porto de destino do Estado de
Santa Catarina sob a jurisdição desta Capitania, o interessado deverá requerer ao Agente local
da Autoridade Marítima a intenção de manobra e apresentar o planejamento prévio para a
produção de  estudo(s)  de  navegabilidade  em simulador  de  manobra  tipo  missão completa
(FMSS), com o fito de delinear ações que mitiguem/eliminem os riscos envolvidos à segurança
da  navegação  e  ao  ordenamento  do  tráfego  aquaviário,  inclusive  sobre  a  necessidade  de
estabelecer o emprego de dois práticos. 

Os procedimentos para o estabelecimento das manobras de Navio-Tipo em condições
especiais de deslocamento, para a navegação experimental e com emprego de dois práticos
estão detalhadas no item 0502 desta Norma.
 1) Manobras com emprego de dois práticos

As manobras que empregam dois práticos são aquelas que concluíram o processo de
validação dos estudos pelo conselho técnico da praticagem, obteve o parecer técnico final da
praticagem  referente  às  navegações  experimentais,  foram  homologadas  pela  Autoridade
Portuária e/ou Administradores dos Terminais, e estão descritas no anexo 5-A desta Norma. Os
práticos das manobras serão denominados em:

I) Prático Principal da manobra do navio-tipo é o prático habilitado, normalmente
há mais de dois anos, e qualificado para executar a manobra como Principal,
sendo responsável por conduzir a embarcação e qualificar o Prático Auxiliar; e 

II) Prático Auxiliar  é o segundo prático da manobra do navio-tipo que auxilia o
prático principal até ser qualificado como Principal condutor do navio-tipo.

 Na  ausência  de  Prático  Principal  detalhado  no  serviço  de  praticagem  para  a
execução da faina no período noturno,  constante da Escala de Rodízio Única de Serviço da
Praticagem, a Autoridade Portuária somente autorizará a manobra no período diurno. 

0415 – ESCALA ÚNICA DE RODÍZIO PARA PRÁTICO
 As entidades de praticagem de cada ZP indicará por consenso entre os Práticos (PRT)
habilitados o Representante Único do Serviço de Praticagem (RUSP) até o dia 15 de janeiro de
cada ano, não havendo consenso, caberá ao Delegado responsável pela ZP indicar. 

O RUSP será designado por meio de Portaria do Agente da Autoridade Marítima, para
elaborar a Escala de Rodízio do Serviço de Prático durante o período de um ano,  devendo
cumprir os procedimentos e diretrizes previstos na NORMAM-12/DPC. 
 O RUSP fica obrigado a incluir na escalação todos os Práticos habilitados e aptos em
atividade na ZP, independentemente da sua forma de atuação, devendo obedecer aos critérios
que  atendam  a  manutenção  da  habilitação  de  todos  os  Práticos  na  sua  respectiva  Zona e
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em todos os seus trechos, mantendo uma divisão equânime das manobras, de acordo com o
movimento de navios, divididos, obrigatoriamente, entre os seguintes grupos: 

a) Práticos em Período de Escala; 
b) Práticos em Período de Repouso; e 
c) Práticos em Período de Férias.
A Escala Única de Rodízio mensal visa garantir a disponibilidade ininterrupta do Serviço

de Praticagem e evitar a fadiga do Prático na execução das faina, devendo o RUSP encaminhá-la
em até  cinco (5)  dias  úteis  antes  do início  do período de escalação,  para  que a Delegacia
ratifique e publique, disponibilizando-a eletronicamente na página da Delegacia.

Os Delegados deverão realizar reuniões regulares com RUSP visando verificar eventuais
óbices  e  dificuldades  para  o  cumprimento da  Escala  de  Rodízio  Único  (ERU).  Assim como,
determinará aos  inspetores  efetuar  inspeções “in loco” nas  embarcações  e na  atalaia  e/ou
chamadas às embarcações mercantes de serviço de praticagem obrigatório, a fim de verificar o
cumprimento da escala de prático.

Quadrimestralmente, até os dias 10 de janeiro, 10 de maio e 10 de setembro, a Entidade
de Praticagem deverá encaminhar ao Delegado, a relação dos Práticos que no quadrimestre
anterior  não  cumpriram  o  Plano  de  Manutenção  da  Habilitação  assistidas  por  turno
(diurna/noturna). 

0416 – OBRIGAÇÕES DO COMANDANTE
O Comandante da embarcação deve:

 a) Cumprir as atribuições previstas nas NORMAM-12/DPC e NORMAM-13/DPC;
b) Informar  a  Praticagem  e  a  Autoridade  Portuária  o  calado  operacional  do  Navio,

visando à preparação da manobra;
 c) Informar ao prático as condições do navio, suas restrições e facilidades, bem como
todas as demais informações necessárias ao desempenho da manobra; 

d) Não autorizar a manobra do navio sob seu comando e responsabilidade, enquanto
não estiver  convicto de que estão resguardadas  as  condições  satisfatórias  de segurança da
navegação;
 e) Estabelecer em conjunto com a praticagem a forma de navegação a ser realizada e, se
a manobra exigir, com anuência dos comandantes dos rebocadores; 
 f) Monitorar a execução do serviço de Praticagem e informar, ao Agente da Autoridade
Marítima, qualquer anormalidade; 

g) Dispensar a assessoria e direção do prático durante a manobra, quando convencido
de que ela esteja sendo executada de forma errada ou perigosa, dando ciência do fato, por
escrito, o mais breve possível ao Delegado da área de jurisdição, devendo registrar a ocorrência
no Comprovante da Faina de Praticagem da Manobra. Caso ocorra, solicitar o prático substituto,
conforme as circunstâncias o permitirem; 

h) Verificar os dados preenchidos e assinar o Comprovante de Faina de Praticagem da
manobra  realizada,  conforme  modelo  previsto  no  anexo  2-G da  NORMAM-12/DPC,  e  caso
ocorra,  registrar a ocorrência de manobra errada ou perigosa citada na alínea anterior,  este
procedimento não dispensa a comunicação à Delegacia da Capitania dos Portos; e

i) Adotar  as  medidas  adicionais  necessárias,  além das  prescrições  estabelecidas  nas
normas e portarias portuárias em vigor, bem como, do assessoramento indicado pelo Prático,
visando garantir à segurança da navegação quando trafegando na área portuária.
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0417 – OBRIGAÇÕES DO PRÁTICO (PRT) E DO PRATICANTE DE PRÁTICO (PRP)
 O Diretor-Presidente, Prático indicado por consenso, é o responsável pelo cumprimento
das atribuições impostas  à  Entidade de Praticagem estabelecida nas Normas da Autoridade
Marítima. 

a) O Prático deve:
1) Cumprir  as  atribuições  e  procedimentos  estabelecidos  pelas  Autoridades

Marítimas e Portuárias, bem como os demais atos administrativos dos Órgãos intervenientes do
serviço  portuário  que  visem,  principalmente,  à  segurança  da  navegação  e  à  prevenção  da
poluição hídrica na área portuária, durante a realização da faina de praticagem;

2) Assessorar  o  Comandante  da  embarcação quanto  a  rumos,  guinadas  e  demais
manobras até o fundeio ou atracação. Entretanto, o Comandante poderá dispensar a assessoria
do Pratico da direção da manobra, cumprindo os procedimentos preconizados no item 0230 da
NORMAM-12/DPC;

3) Participar ao Agente da autoridade Marítima imediatamente, após a realização de
manobra  irregular  e/ou  insegura,  às  observações  e  preocupações  relativas  à  segurança  da
navegação, à salvaguarda da vida humana no mar e/ou à prevenção da poluição ambiental por
parte das embarcações e de suas tripulações;

4) Executar  a  manobra  conforme  as  limitações  operacionais  de  FAQ,  calado,
comprimento, boca, velocidade, navegação diurna e/ou noturna, entre outras, estabelecida por
meio de documentos náuticos, diretrizes e estudos; 

5) Os  parâmetros  operacionais  estabelecidos  pela  Autoridade  Marítima  e/ou
Autoridade  Portuária,  não  cabe  ao  prático,  à  sua  organização  local  e  nem  mesmo  à
representação nacional qualquer decisão contrária. As sugestões, contribuições e ponderações
dos práticos, de suas associações ou de qualquer outra forma de organização regional ou do
Conselho Nacional de Praticagem (CONAPRA) serão bem-vindas e objeto de criteriosa avaliação
e  estudo.  As  divergências  pertinentes  serão  apreciadas  e  coordenados  pelo  Agente  da
Autoridade Marítima. 

b) O Praticante de Prático deve:
1) Cumprir as atribuições estabelecidas pela NORMAM-12/DPC; 
2) Cumprir  o  Programa  de  Treinamento  e  Qualificação  do  Praticante  de  Prático

estabelecido  pela  CPSC,  descritos  no  item  0419  desta  Norma, bem  como  as  manobras
adicionais julgadas necessárias pelo Prático Monitor; 

3) Conhecer as facilidades e dispositivos portuários da ZP; e
4) Ter conhecimento dos estudos de manobras especiais existentes na ZP, em atenção

as restrições e recomendações emanadas. 

0418 – IMPRATICABILIDADE
 A impraticabilidade parcial ou total da Zona de Praticagem será declarada pelo Agente
local da Autoridade Marítima quando as condições meteorológicas, o estado mar, acidentes ou
fatos da navegação, deficiências técnicas seja navio ou da tripulação, demandem inaceitável
risco  à  segurança  da  navegação,  desaconselhando  a  realização  de  fainas  de  praticagem,  o
tráfego de embarcações e/ou o embarque/desembarque do Prático.

a) Comunicação Imediata
Caso o Prático constate as condições de impraticabilidade, quanto aos parâmetros

operacionais  e  condicionantes  ambientais  adversas  (mar,  vento,  correntes,  visibilidade  e
outros), que tornem desfavoráveis as manobras de navegação, deverá entrar em contato com a
Delegacia da Capitania dos Portos da respectiva área jurisdição, a fim de que o Delegado aprecie
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a necessidade de ser declarada a PRATICABILIDADE COM RESTRIÇÕES ou a IMPRATICABILIDADE
TOTAL da barra para o tráfego de embarcações. 

Esta comunicação se dará tempestivamente, preferencialmente por meio telefônico, à
equipe  de  serviço  da  Delegacia  da  área,  devendo  imediatamente  formalizar  por  e-mail
funcional/empresarial  a  constatação  das  condições  observadas,  especificando  quais  os
parâmetros  foram  extrapolados.  Cabendo  a  Praticagem  informar  qualquer  alteração  nas
condicionantes ambientais ou manter a cada 4 (quatro) horas a atualização visando reavaliar a
manobra.
 b) Condições Ambientais de Impraticabilidade

1) PRATICABILIDADE COM RESTRIÇÕES, ocorrerá dependendo do tamanho ou tipo da
embarcação, embarcações específicas, quando ocorrerem determinadas condições ambientais,
trechos da ZP, ou outros fatores julgados relevantes para a segurança da navegação.

2) IMPRATICABILIDADE TOTAL da Barra ou do canal de acesso ocorrerá quando as
condições ambientais observadas atingirem ou superarem os parâmetros fixados abaixo:

QUADRO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE IMPRATICABILIDADE

Condições Ambientais Áreas Portuárias de Santa Catarina

Itajaí e Navegantes São Francisco do
Sul e Itapoá

Imbituba Laguna

Altura  Máxima  das  Ondas
(Canal de Acesso Externo)

2,0 metros 2,0 metros 3,0 metros 2,0 metros

Vento Máximo (sustentado) 20 nós sustentado 22 nós 30 nós  18 nós  

Corrente Máxima 2,0 nós 3,0 nós 2,5 nós 2,5 nós

Visibilidade Mínima 0,5 MN 1,0 MN 0,5 MN 0,5 MN

Observação: As demais restrições, condicionantes e parâmetros das atividades portuárias constam na
seção I do Capítulo 5 e no anexo 5-B desta Norma. 

 c) Parâmetros Operacionais
 A impraticabilidade, também, poderá ser declarada pelo Agente local da Autoridade
Marítima  quando  constatar  acidentes  ou  fatos  da  navegação  ou  deficiências  técnicas
(sinalização náutica,  defensas,  capacidade de rebocadores e outros)  que torne inaceitável  o
risco à segurança da navegação de uma área e/ou de um tipo de embarcação. 

d) Declaração de Impraticabilidade
A Declaração de Impraticabilidade  da  barra  ou  de Praticabilidade  com Restrições,

assim como o  restabelecimento,  será  formalizada por  meio  e-mail  funcional  e/ou ofício do
Agente  da  Autoridade  Marítima  da  ZP  subordinada,  encaminhado,  tempestivamente,  à
Autoridade Portuária e às Entidades de Praticagem existentes. 

Cabe à Autoridade Portuária divulgar imediatamente para a Comunidade Marítima
(Administração  do  Porto  e  dos  Terminais,  Agências  de  Navegação,  Armadores  e  demais
interessados) sobre as condições de navegabilidade da barra – Impraticabilidade/Praticabilidade
com Restrições/Restabelecimento – podendo ser realizada através de e-mail. 

As Delegacias deverão manter registros estatísticos, para consulta futura, sobre as
consultas e declarações de impraticabilidade emitidas das suas respectivas barras.
 e) Impraticabilidade de Manobra em condições especiais de deslocamento
 O prático poderá declarar a impraticabilidade da manobra especial, se as condições
ambientais tornarem desfavoráveis, ou se o navio durante a navegação apresentar deficiências
técnicas,  ou  se  os  meios  de  apoio  implicarem risco  inaceitável  à  continuidade  da  faina  de
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Praticagem,  à  segurança  da  navegação  ou  aos  parâmetros  preestabelecidos  nos  estudos
realizados em simulador tipo FMSS. 

Devendo  o  Prático,  nesta  situação,  estabelecer  procedimentos  necessários  à
segurança  da  navegação  e  do  navio,  como  exemplo  fundeio  imediato,  devendo  entrar  em
contato de imediato com a Delegacia da Capitania dos Portos da respectiva área jurisdição e a
Autoridade  Portuária  informando  a  impraticabilidade  de  continuidade  da  navegação  da
manobra especial.

0419 – QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO
O candidato classificado para Praticante de Prático (PRP) nas ZP do Estado de Santa

Catarina, conforme publicado no Diário Oficial da União (DOU) pela DPC, receberá o Certificado
de  Habilitação  de  Praticante  de  Prático  e  será  apresentado  à  Capitania  dos  Portos  e,
posteriormente, à Delegacia  da Capitania dos Portos da área de atuação,  iniciando o módulo
descrito  no  Programa  de  Treinamento  e  Qualificação  do  Praticante  de  Prático,  anexo  4-C,
devendo concluir o estágio em até 18 (dezoito) meses e ser aprovado no exame de habilitação
em até 21 (vinte e um) meses, improrrogável, da data de publicação da classificação no DOU. 

PRP deverá ter  pleno conhecimento dos  procedimentos  descritos  nesta Norma e os
requisitos estabelecidos para ZP a ser cumprido na fase de treinamento, anexo 4-D e apensos, e
de qualificação, anexo  4-E e apensos, permitindo realizar as atividades de modo adequado e
possibilitando maior aprimoramento da qualidade e eficiência dos Serviços de Praticagem.

Cabe ao Praticante dar a máxima atenção a todas as atividades que estiverem sendo
desenvolvidas nas diversas áreas ZP do Estado.
 a) Treinamento do Praticante de Prático (PRP):
 1) RUSP da ZP indicará o Prático monitor responsável pelo treinamento e qualificação
de um PRP e a Entidade de Praticagem designará o pessoal necessário para a perfeita execução
do estágio, bem como, transmitirá o conhecimento técnico indispensável à atividade;

2) O  PRP  deverá  conhecer,  detalhadamente,  a  Zona  de  Praticagem  (ZP),  os
procedimentos  administrativos  e  operacionais  da  Praticagem,  os  rebocadores  portuários
disponíveis, os estudos de navegabilidade realizados pelas empresas portuárias e Autoridade
Portuária, as normas expedidas pelas Autoridades Marítimas Brasileiras e Regionais, bem como,
os procedimentos:
 I) do Ensino Profissional Marítimo (EPM) para a manutenção do Certificado de
Habilitação  de  Prático  por  meio  do  cumprimento do  plano  de  recuperação  de  habilitação,
quando o Prático não cumprir o plano de manutenção sob a responsabilidade do STA, que fará
a contagem das manobras quadrimestrais do mesmo, da realização dos cursos de atualizações
e da apresentação do laudo de avaliação médica e psicofísica;

II) para  o  assessoramento  à  Autoridade  Marítima  nos  assuntos  relativos  ao
Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário (SSTA);

III) para  o  lançamento  no  sistema  Porto  Sem  Papel  (PSP-SERPRO/DF)  pelos
Agentes Marítimos dos navios mercantes que adentram e saem dos portos; 

IV) de acompanhamento pelo SSTA e EPM da comprovação de manobra realizada
lançada pelo Prático no sistema “Módulo de Lançamento das Fainas de Praticagem”/DPC; 

V) de abertura de Inquéritos Administrativos (IA) ou de Inquéritos sobre Acidentes
e Fatos da Navegação (IAFN); e 

VI) da forma de cadastramento dos rebocadores portuários operarem na ZP.  
 3) O  PRP  deverá  estudar  os  documentos  náuticos  da  região  e  plotar  as  Cartas

Náuticas de área e de proximidade portuária referente aos pontos náuticos que auxiliam ou
interfiram na navegação dos navios tipos a serem manobrados; 
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 4) O  PRP  deverá  portar  os  equipamentos  de  proteção  individual  necessários  à
manutenção de sua segurança, tais como colete salva-vidas, luvas, calçados antiderrapantes e
outros indicados pela Entidade de Praticagem;  

 5) Após cada manobra,  o Prático monitor deverá debater com o PRP os detalhes
técnicos da manobra executada, a fim de eliminar dúvidas e sedimentar os conceitos; e

6) Após  um  afastamento  superior  a  sessenta  dias  corridos,  EPM  reestruturará  o
processo de treinamento e qualificação do PRP.

b) Qualificação do PRP:
1) O  PRP  exercitará  as  diversas  manobras  da  Zona  de  Praticagem,  sempre

acompanhado por um Prático, designado Prático Titular, para efeitos destas Normas;
 2) Após cada manobra, o Prático Titular deverá preencher e assinar o Relatório da
Manobra/Singradura do Praticante de Prático da faina de praticagem realizada, anexo 4-F. O
Prático Titular atribuirá notas às diversas para as fases de manobra executada; 

3) O Relatório de Faina de Praticagem do PRP, após preenchido e assinado, deverá
ser encaminhado ao Prático Monitor para acompanhamento do desempenho;

4) O Prático Monitor, após a devida apreciação, deverá dar conhecimento PRP das
conclusões  e  orientá-lo  para  realizar  as  correções  das  falhas  constatadas.  As  fainas
consideradas insatisfatórias não devem constar para a contagem do Programa de Qualificação; 
 5) Os Relatórios  das  Fainas  de Qualificação do Praticante de Prático deverão ser,
mensalmente,  consolidados no “Quadro Mensal  das  Fainas  de Qualificação”  realizadas  pelo
Praticante  de  Prático,  modelo  constante  do  anexo 4-G, devendo  ser  validado  pelo  Prático
Monitor e encaminhado, até o quarto dia útil do mês subsequente, à Delegacia  da Capitania
dos Portos da área de atuação para o acompanhamento e apreciação do EPM;

6) As Delegacias subordinadas deverão consolidar as Planilhas Eletrônicas com dados
decorrentes do Quadro, citado na subalínea anterior, dos diversos PRP e encaminhar, até o
oitavo dia  útil  do mês,  ao Departamento de EPM da CPSC visando o acompanhamento do
processo estabelecido para a qualificação;
 7) Ao término do estágio e dentro do período estabelecido,  a Praticagem deverá
emitir, para o PRP, a declaração de avaliação do Plano de Qualificação contendo a avaliação
final, conforme o modelo constante do anexo 4-H; e
 8) O  PRP  deverá,  após  completadas  as  fainas  de  praticagem  de  qualificação,
continuar a acompanhar as fainas, no número mínimo mensal estabelecidas para os práticos da
ZP, até a realização do Exame de Habilitação previsto no item 0223 da NORMAM-12/DPC.

c) Exame de Habilitação:
1) O  PRP  deverá  requerer,  após  concluir  o  Plano  de  Qualificação  de  forma

satisfatória,  a  realização  do  exame  de  habilitação  para  Prático  ao  Agente  da  Autoridade
Marítima,  até  90  (noventa)  dias  corridos  antes  do encerramento do prazo  de  validade  do
Certificado de Habilitação de Praticante de Prático, contendo a declaração de avaliação emitida
pela praticagem em anexo; 

2) A Delegacia providenciará com as Agências de Navegação, auxiliado pela Entidade
de Praticagem, os navios mercantes para a aplicação da avaliação, e estabelecerá o horário e
autorizações dos membros da Banca Examinadora. 
 Exame  poderá  ser  realizado  separadamente  por  portos,  terminais  ou  berços,
dependendo das condições e características distintas, para cada manobra específica.
 3) O Presidente da Banca Examinadora, após ouvir os demais membros,  aplicará o
exame de habilitação PRP, informando os navios escolhidos e as manobras a serem realizadas
por meio de Portaria da Capitania dos Portos;
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 4) A  avaliação  do Praticante  de Prático nas  manobras  de  atracação/desatracação
e/ou de navegação no canal de acesso e bacia de evolução ocorrerá de acordo com os tópicos
definidos no anexo 4-I;  
 5) Serão atribuídos graus de zero a dez pontos, pelo Comandante do Navio e por
cada membro da Banca Examinadora, sendo aprovado o Praticante de Prático que obtiver o
grau médio igual ou superior a 7 (sete). Caso reprovado no exame inicial, PRP poderá requerer
ao Capitão dos Portos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos da reprovação, a realização
de um segundo e último exame; e 

6) A restrição, caso ocorra durante a qualificação e registrada no verso do Certificado
de Habilitação de Prático, quando sanada, deverá constar de Ordem de Serviço da Delegacia  da
Capitania dos Portos da área de atuação com o texto “Restrição da faina de qualificação de
praticagem do Exame de Habilitação superada”.

0420 - MANUTENÇÃO DA HABILITAÇÃO DO PRÁTICO 
O Plano de Manutenção da Habilitação, de acordo com o item 0238, combinado com os

itens  0223  e  0241  (observação  no 1)  da  NORMAM-12/DPC,   indica  as  fainas  de  praticagem
específicas para as ZP, de modo que cada Prático  atinja o número mínimo quadrimestral para manter-
se habilitado, de acordo com a tabela abaixo:
 

PLANO DE MANUTENÇÃO DA HABILITAÇÃO DO PRÁTICO

ZONA DE PRATICAGEM
NR MÍNIMO DE FAINAS DE PRATICAGEM 

QUADRIMESTRAL

18 20

21 20

22 13

Observações:
(1) O Prático deverá concorrer mensalmente a, pelo menos, um Período de Escala, exceto quando inter-

ferir no seu Período de Indisponibilidade, em situações de afastamento temporário ou em férias; 
(2) Preferencialmente as manobras deverão ser distribuídas pelos 4 (quatro) meses de forma equânime;
(3) Deverão,  ocorrer,  pelo  menos,  4  (quatro)  fainas  noturnas  para  ZP-18  e  ZP-21  e  3  (três)  fainas

noturnas para ZP-22; e
(4) O Prático, quando na condição de 1o Prático deverá lançar os demais Práticos que participaram da

faina, bem como o Prático “assistente” ou o Praticante de Prático.

O Prático que deixar  de cumprir  o  Plano de Manutenção da Habilitação previsto  na
tabela acima, deverá realizar a recuperação da habilitação que é condicionada ao cumprimento
do Plano de Recuperação de Habilitação,  com base na observação nº  (1)  do item 0241 da
NORMAM-12/DPC, sendo no mínimo 6 (seis) manobras na ZP-18, 5 (cinco) manobras na ZP-21 e
4  (quatro)  manobras  na  ZP-22,  na  condição  de  Prático  assistente  por  quadrimestre  de
afastamento. 

As Delegacias deverão solicitar nos meses de janeiro, maio e setembro, os comprovantes
de faina de praticagem realizadas no quadrimestre anterior para verificações, de no mínimo 02
(dois) práticos, em cumprimento ao previsto na NORMAM-12/DPC. 
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0421 – RECUPERAÇÃO DA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PRÁTICO
 O  prático  para  exercer  suas  atividades  deve  cumprir  o  Plano  de  Manutenção  de
Habilitação nas condições descritas no item anterior, seja para as manobras rotineiras ou para
as manobras especiais.
 a) Recuperação da habilitação do prático

A recuperação da habilitação do Prático nas fainas de praticagem está condicionada
ao cumprimento do Plano de Recuperação de Habilitação, onde esse atuará como “assistente”
de um prático qualificado, que considerará o período em que deixou de cumprir o Plano de
Manutenção da Habilitação, a ser estabelecido por meio de portaria do Agente da Autoridade
Marítima, em conformidade com o indicado pela Delegacia da Capitania dos Portos da área de
atuação e previsto na NORMAM-12/DPC.
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SEÇÃO IV
SEGURANÇA ORGÂNICA

0422 - SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES CONTRA ASSALTOS, ROUBOS E SIMILARES
Os navegantes devem estar atentos quanto à possibilidade de ocorrência de atos de

assalto,  furto, roubo,  ou qualquer outro ato que venha comprometer a segurança física da
tripulação ou material, 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  as  embarcações
empregadas na navegação de mar aberto, o Decálogo de Segurança constante do  anexo  4-J
sugere  precauções  a  fim  de  evitar  prejuízos  aos  navios  e  demais  embarcações  na  área
portuária, fundeadores ou parados sobre a praia.
 a) Providências do Responsável

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

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

guarnecendo equipamento portátil de VHF.
A  Autoridade  Portuária,  os  Administradores  dos  TUP,  as  Entidades  Náuticas,  a

Capitania dos Portos de Santa Catarina, as Delegacias subordinadas e o Núcleo Marítimo das
Polícias  Federais,  Estaduais  e  Municipais  devem  manter  escuta  permanente  no  canal  de
chamada marítimo (canal 16 - VHF). 

c) Atos Ilícitos
A autoridade competente para investigar e coibir ilícitos penais a bordo dos Navios

Mercantes e das embarcações estrangeiras é a Polícia Federal, por meio do Núcleo de Polícia
Marítima (NEPOM/SC);

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 nas áreas de fundeio da CPSC e suas Delegacias subordinadas:

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

2) deverá ser feita comunicação aos órgãos abaixo:
I) Polícia Federal, requerendo a instauração de Inquérito Policial, contendo:

a) relatório  circunstanciado  dos  acontecimentos  e  dos  procedimentos
preventivos adotados pela tripulação; 

b) o provável suspeito e sinais característicos, e as razões de presunção de ser o
autor do ato ilícito, ou incluir os motivos da impossibilidade para fazê-lo; 

c) meios empregados pelo qual invadiram a embarcação; e
d) a  relação  das  pessoas  indicadas  a  testemunhas,  citando  a  profissão  e  o

endereço residencial e de trabalho;
II) Capitania  dos  Portos,  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;
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III) Autoridade  competente  do  Ministério  da  Saúde,  caso  sejam  roubados
entorpecentes e/ou produtos químicos do navio; e 

IV)Armador, para as providências de ordem administrativa e comercial.
O Comandante, o proprietário ou armador do navio são responsáveis pelo  Registro

Policial  da  ocorrência,  sendo  corresponsável  o  Agente  Marítimo.  É  necessário  que  o  Vigia
Portuário, contratado para o serviço de vigilância do navio, preste depoimento a autoridade
policial sobre o assalto, roubo à mão armada ou atos de pirataria.

SEÇÃO V
MEIO AMBIENTE

0423 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
O  Estado  de  Santa  Catarina  possui  diversas  Unidades  de  Conservação  Ambiental

estabelecidas em áreas navegáveis. Na tabela abaixo, encontram-se as unidades existentes e os
municípios integrantes. Fonte: ICMBio

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Unidade de 
Conservação

Atividades Tipo de 
Proteção

Gestoria

Reserva Biológica 
Marinha do Arvoredo

Municípios do Entorno: Florianópolis; Gov.  
Celso Ramos; e  Bombinhas Integral Federal
Localização em área de intensa navegação

Área de Proteção 
Ambiental Baleia 
Franca

Municípios: Florianópolis; Palhoça; Paulo 
Lopes; Garopaba; Imbituba; Laguna; 
Tubarão; Jaguaruna; e Balneário Rincão. Sustentável Federal
Localiza-se adjacente a APA dos Portos de 
Imbituba e de Laguna.

Área de Proteção 
Ambiental 
Anhatomirim

Município Governador Celso Ramos
Sustentável Federal

Atividade de Pesca Artesanal

 a) Unidades de Conservação
1) Reserva Biológica Marinha do Arvoredo
 A Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, criada pelo Decreto no 99.142 de 12 de

março de 1990, localiza-se ao norte da Ilha de Santa Catarina (Cartas Náuticas no 1902 e 1903) e
possui em seu entorno os municípios de Florianópolis, Governador Celso Ramos e Bombinhas.

Possui  uma  área  de  proteção  marinha  de  17.104,60  hectares,  sendo  a  única
reserva biológica em ambiente marinho insular com a presença de Mata Atlântica no Brasil, e é
constituída pelas ilhas Deserta, do Arvoredo e diversas ilhotas. 

Não há portos no interior das áreas de Proteção Ambiental, contudo existe intensa
navegação de embarcações pesqueiras, turismo náutico e de esporte e/ou recreio. Na zona de
amortecimento da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo durante o verão existe a previsão
dos Navios de Cruzeiros. 

2) APA Baleia Franca
A  Área  de  Proteção  Ambiental  “Baleia  Franca”  (APABF),  criada  pelo  Decreto

Federal s/n° em 14 de setembro de 2000, estende-se do sul da Ilha de Santa Catarina (φ 27°
46'12.0"S/  λ  048°28'30.7"W)  até  o  município  de  Balneário  Rincão  (φ 28°49'41.2"S/  λ  049°
13'13.1"W), englobando a área marítima e costeira dos municípios de Florianópolis, Palhoça,
Paulo Lopes, Garopaba, Imbituba, Laguna, Tubarão, Jaguaruna e Balneário Rincão.
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Possui  uma área de proteção marinho costeiro de  154.867,40 hectares,  sendo
120.796,57  hectares  de  ambiente  marinho  (78%),  excluindo-se  do  seu  perímetro  o  Porto
Organizado de Imbituba e o Terminal Pesqueiro de Laguna, bem como, os fundeadouros, canais
de acesso, bacias de evoluções fixadas nas CN/DHN e descritas nesta Norma.

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
institui  as  áreas  de  refúgio  das  baleias-francas  no  interior  da  APA  por  meio  da  Instrução
Normativa no 102, de 19 de junho de 2006, e o Plano de Manejo da APABF estabelecem as
restrições das atividades náuticas durante os meses de junho a novembro. 

Instituto Chico Mendes  de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) instituiu nor-
mas e procedimentos para a atividade de turismo embarcado na observação de baleias franca
por meio da Portaria n° 1.112, de 17 de dezembro de 2018,  que estabelece as condições para o
cadastrado realizar as atividades no período de 15 de agosto a 05 de novembro  de cada ano.

Durante  os  meses  de  reprodução  das  baleias-francas  no  litoral  sul  de  Santa
Catarina é realizado o monitoramento diário da espécie dentro do território da APABF de forma
a conciliar as atividades portuárias com a presença desses mamíferos marinhos.

3) Área de Proteção Ambiental Anhatomirim
A Área de Proteção Ambiental  Anhatomirim, criada pelo Decreto Federal n° 528,

de 20 de maio de 1992, localizada no Município de Governador Celso Ramos, inicia-se na foz do
Rio Pequeno na Praia do Tijuquinhas (φ 27°25'23"S / λ 048°36'18"W) até o Rio Antônio Mafra
(φ 27°22'04"S / λ 048°33'34"W).

Possui  uma  área  de  proteção  marinho  costeiro  de  4.436,59  hectares,  sendo
2.792,77 ha de área marinha,  tem como objetivos proteger a população residente de boto
Sotalia guianensis, sua área de alimentação e reprodução, os remanescentes da mata atlântica e
fontes hídricas de relevante interesse para a sobrevivência das  comunidades de pescadores
artesanais.

Estão  inseridas  na  APA  seis  comunidades  de  pescadores  artesanais.  IBAMA
instituiu normas de navegação e proibição de embarcações de turismo e lazer na Baía dos
Golfinhos,  por  meio  da  Portaria  nº  05-N/1998,  que  ficam  proibidos  a  prática  de  esportes
náuticos  com  o  uso  de  embarcações  no  interior  da  APA do  Anhatomirim,  e  a  entrada  de
embarcações  que  tenham  mais  de  24,00  metros  de  comprimento  e  com  capacidade  de
transporte acima de 150 passageiros e motor superior a 280 kW.

b) Comunicação no caso de derramamento de poluentes
O derramamento de poluentes por embarcações, plataformas e instalações de apoio,

ocorrido de forma acidental  ou não, deverá ser imediatamente comunicado à Capitania dos
Portos de Santa Catarina e à Delegacia da área da ocorrência, ao (IBAMA), ao Instituto do Meio
Ambiente (IMA/SC) e à ANP (Agência Nacional do Petróleo), órgãos integrantes do Grupo de
Acompanhamento  e  Avaliação  do  Plano  Nacional  de  Contingência  (GAA-PNC)  que  são
coordenados  em  caso  de  acidente  pelo   Ministério  do  Meio  Ambiente  que  designará  um
Coordenador Operacional.

c) Plano de Emergência para Poluição por Óleo
As embarcações, na ocorrência de derramamento de óleo, darão início à execução de

seus “Planos de Emergência para Poluição por Óleo”, exigidos em conformidade com as Normas
da  Autoridade  Marítima,  até  que  as  autoridades  locais  iniciem  a  execução  do  plano  de
emergência individual, plano de área ou plano de auxílio mútuo marítimo.
 d) Plano de Emergencial Individual (PEI)
 Portos  organizados,  instalações  portuárias  e  plataformas,  bem  como  às  suas
instalações de apoio e entidades náuticas diante de um incidente envolvendo derramamento de
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poluentes por embarcações, tais como óleo e seus derivados, devem acionar os procedimentos
previstos para a execução das ações de resposta constante do PEI.
 O PEI é um documento que abrange o estudo de transporte e dispersão do poluente
e as informações sobre o comportamento e a trajetória deste produto na água, contendo a
Carta de Sensibilidade Ambiental, a qual reúne informações sobre os recursos biológicos, as
atividades  socioeconômicas  e  a  sensibilidade  ambiental,  assim  fornecendo  subsídios  para
elencar as áreas prioritárias para proteção quando da ocorrência de um incidente. 
 O  PEI  deve  conter,  também,  as  informações  da  instalação,  informações  e
procedimentos  de  resposta  ao  acidente,  mapas,  cartas  náuticas  e  plantas,  definindo  as
atribuições  dos  componentes  da  Estrutura  Organizacional  de  Resposta  e  os  recursos
necessários, bem como contemplando os cenários acidentais e a totalidade de hipóteses para a
ocorrência de incidentes.
 e) Plano de Área (PA)
 Os incidentes envolvendo derramamento de poluentes de uma área de concentração
de  embarcações  nas  instalações portuárias,  de  apoio,  terminais,  dutos,  plataformas  e/ou
entidades náuticas, que compreenda diversos empreendimentos, o Coordenador Operacional
deve estabelecer o PA.
 PA  é  um  conjunto  de  documentos  que  visa  integrar  os diversos  PEI  dos
empreendimentos localizados em uma determinada área geográfica sujeita a risco de poluição –
aprovado pelo órgão de licenciamento ambiental  – contendo  informações, medidas e ações
para  atender  a  cenários  que  extrapolem  a  capacidade  de  resposta  individual  de  um
terminal/empresa/entidade náutica sinistrada,  bem como para cenários de responsabilidade
desconhecida (manchas órfãs). 
 f) Plano de Auxílio Mútuo Marítimo (PAMM)

Incidentes  que  possuam  probabilidade  de  causar  poluição  ambiental,  tais  como
incêndio,  naufrágio,  abalroamento,  entre  outros,  e  que  necessite  imediata  ações  para  o
aumento  da  segurança  da  navegação,  a  salvaguarda  da  vida  humana  e  a  preservação  do
patrimônio das instalações, o Coordenador Operacional poderá acionar o PAMM.
 PAMM é um conjunto de documentos que visa integrar as ações dos diversos órgãos
governamentais,  entidades  náuticas,  aquaviários  e  portuários,  de  uma  determinada  área
geográfica por  ocasião  da  ocorrência  de emergência,  sinistros  e/ou incidentes/acidentes  da
navegação – aprovado pelo Agente da Autoridade Marítima – que demande a participação
conjunta de todas as entidades. 
 As Autoridades Portuárias dos portos organizados, instalações portuárias e de apoio,
podem incluir as diretrizes e ações do PAMM como capítulo específico de procedimentos do
Plano  de  Apoio  Mútuo  –  aprovado  pela  CESPORTOS/SC  –  sendo  as  atividades  iniciais
considerada em nível um de proteção e neste caso o Coordenador Operacional é o chefe da
guarda portuária.

g) Sistemas Contra Incêndio, Incidentes e Acidentes 
 Toda embarcação ou instalação portuária devem dotar os equipamentos de proteção
contra incêndio, tais como aparelhos extintores, reservatórios de água, bombas de incêndio,
sistema de combate sprinkler, equipamentos hidráulicos manuais ou automáticos, entre outros,
previsto nas normas da Autoridade Marítima e do Corpo de Bombeiros. 
 O Sistema de Comunicação de emergência deverá ser constituído de equipamentos
fixo e portátil, para comunicação imediata entre as estações de controle de emergência, postos
de reunião, estações de carga e descarga, centro de controle portuário, guarnição do corpo de
bombeiros, e caso exista, estação de praticagem Atalaia, bem como, provido de alarme geral
alimentado por fonte de energia independente. 
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O canal de socorro e os procedimentos das equipes em caso de incêndio ou outros
incidentes/acidentes  deverão  estar  estabelecido  no  PEI  e  no  PA,  devendo  a  Coordenação
Operacional fiscalizar as estações de prontidão, proporcionar exercícios simulados e determinar
o  cumprimento  das  diretrizes  de  prevenção  e  ações  necessárias  pelos  empreendimentos,
tripulantes  e  portuários  e,  caso  necessário,  o  acionamento  do  PAMM  e/ou  solicitar  o
estabelecimento  Plano Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências
Ambientais com Produtos Químicos Perigosos (P2R2) do IMA/SC.
 Os militares que compõe as equipes do Corpo de Bombeiros, da Capitania dos Portos
e das Delegacias subordinadas, assim como os integrantes da CESPORTOS/SC, do PAMM e da
P2R2,  devem ter  conhecimento das  estruturas  portuárias  existentes,  das  características  das
embarcações que navegam, fundeiam e/ou atracam nos referidos portos.

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

fechados até sua retirada de bordo. Devendo cumprir as normas estabelecidas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

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

3) é proibido efetuar qualquer tipo de lançamento/despejo  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 de enquadramento nas Leis nº 9.605/1998,  nº
9.966/2000 e/ou a Convenção MARPOL. As embarcações deverão manter permanentemente os
conveses limpos e quando navegando os porões fechados; e

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

i) Limpeza de Tanques, Porões e Recolhimento de Lixo
Os  serviços  de  limpeza  de  tanques,  de  porões  e/ou  recolhimento  de  lixo,  se

disponíveis nos portos, serão do controle e responsabilidade do Armador e do Comandante do
Navio, sendo corresponsável o Agente Marítimo, após autorização da Administração Portuária
ou do Terminal.
 As  embarcações  atracadas  a  contrabordo  dos  navios  para  limpeza  de  tanque,
recolhimento de lixo ou outra finalidade, deverão estar devidamente sinalizadas e iluminadas.
Recomenda-se que os serviços sejam feitos com luz natural, devendo os serviços considerados
especiais serem autorizadas pela Autoridade Portuária ou TUP e pelo órgão ambiental.

Os resíduos gerados na limpeza de tanques e porões não podem ser direcionados
para os tanques de água de lastro das embarcações, esses resíduos devem ser bombeados para
tanque de resíduo específico para posterior destinação adequada.
 j) Água de Lastro
 O  formulário  de  Água  de  Lastro  deve  ser  encaminhado  à  Delegacia  da  área  de
atuação  por meio de e-mail ou entregue na seção de despacho pelos Comandantes dos navios
e/ou Agentes Marítimos, antes da atracação ou fundeio do navio, em cumprimento a Norma da
Autoridade Marítima para o Gerenciamento da Água de Lastro de Navios (NORMAM-20/DPC).
 A Capitania e as Delegacias subordinadas não se responsabilizarão por qualquer tipo
de problema ocorrido no envio do formulário. Cabe ao Agente Marítimo, antes de solicitar o
pedido de despacho para o próximo porto, confirmar o recebimento dos dados fornecidos e se
estes estão válidos. 
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0424 – CARGA  OU  DESCARGA  DE  PETRÓLEO  E  SEUS  DERIVADOS,  PRODUTOS  QUÍMICOS  A
GRANEL E GÁS LIQUEFEITO
As operações de carga ou descarga de petróleo e seus derivados, produtos químicos a

granel e gás liquefeito possuem um grau alto nos riscos de derramamento, vazamento e/ou
explosões. As instalações portuárias, terminais e empresas operadoras, bem como, os navios
tanques devem possuir funcionários e tripulantes qualificados e equipamentos necessários para
mitigar/eliminar os riscos envolvidos à operação.

a) Prontidão 
1) a  tripulação,  qualificada  para  procedimentos  de  emergência,  deverá  manter

acompanhamento ininterrupto das operações de carregamento e descarregamento de petróleo
e  seus  derivados,  produtos  químicos  a  granel  e  gás  liquefeito,  de  modo  a  interromper  a
operação em caso de acidente ou avaria nos equipamentos; 
 2) as instalações portuárias, terminais e empresas de carga e descarga devem possuir
os  procedimentos  emergenciais  para  paralisar  a  operação  em  caso  de  vazamento  ou
derramamento do produto, e adotar as ações de prevenção descritas no PEI; e

3) na  ocorrência  de  falha  nos  meios  de  comunicação,  a  operação  deve  ser
imediatamente suspensa até que as comunicações sejam restabelecidas, salvo nos casos em
que a interrupção das atividades implique aumento dos riscos.
 b) Habilitação
 Serão considerados qualificados os tripulantes que possuam habilitações específicas
para  exercerem  atividades  em  navios  tanques  petroleiros,  navios  tanques  para  produtos
químicos e navios transportadores de gás liquefeito, previstas, em Resoluções da Conferência
Internacional sobre a Formação de Marítimos e Expedição de Certificados (STCW-78/95).
 Os  operadores  portuários  deverão  ser  qualificados  por  meio  de  cursos  e
adestramentos realizados nas instalações portuárias no combate a incêndio, derramamento e
contenção ao vazamento de petróleo e seus derivados,  produtos químicos e gás liquefeito,
conforme descritos no PEI e aprovado pelo órgão ambiental, sob coordenação da Autoridade
Portuária. 

c) Operações 
1) As  operações  de recebimento e  transferência  de  combustível  não destinado  à

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

2) As chatas ou barcaças atracadas a contrabordo dos navios para fornecimento de
combustíveis, limpeza de tanque ou outra finalidade, deverão estar devidamente iluminadas.
Os operadores deverão comunicar à Delegacia da Capitania dos Portos da área de atuação, por
e-mail com até vinte e quatro horas de antecedência:

I) local do abastecimento;
II) nome das embarcações envolvidas; e
III) tipo e a quantidade de combustível.

d) Operações Ship To Ship (OSTS)
As Operações para transferência de óleo entre os Navios, denominadas Ship to Ship

(STS), seja em área portuária seja em mar aberto, devem cumprir os procedimentos e requisitos
estabelecidos na NORMAM-08/DPC, a fim de obter a autorização da área de operação pelo
Agente da Autoridade Marítima.
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O processo para a autorização da área de operação STS deverá ser requerida pelo
interessado  com,  pelo  menos,  trinta  dias  de  antecedência,  contendo  os Pareceres da
Autoridade Portuária e a cópia da Licença de Operação da Autoridade Ambiental. 

0425 – MERCADORIAS PERIGOSAS
As cargas transportadas e classificadas pela Convenção Internacional para Salvaguarda

da Vida Humana no Mar – Convenção SOLAS 74 – que, em virtude de serem explosivas, gases
comprimidos  ou  liquefeitos,  inflamáveis,  comburentes,  oxidantes,  venenosas,  infectantes,
radioativas, corrosivas ou substâncias contaminantes, possam apresentar riscos à tripulação, ao
navio,  às  instalações  portuárias  ou  ao  ambiente  aquático,  e  identificadas  como  poluentes
marinhos (marine pollutants) no Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos (Código
IMDG),  ou  que  atendam  aos  critérios  apresentados  na  Convenção  MARPOL  73/78,  são
consideradas mercadorias perigosas.

O transporte de cargas/mercadorias perigosas na jurisdição desta Capitania obedecerá
ao contido nas NORMAM-01/DPC, NORMAM-02/DPC e NORMAM-08/DPC, sem prejuízo das
exigências legais da competência de outros órgãos.

a) Embarcações que deixam o porto
O Agente Marítimo ou o Comandante da Embarcação deverá preencher, nos campos

apropriados do Pedido de Despacho, as informações sobre transporte de cargas perigosas das
classes  1  e  7  do  Código  IMDG,  conforme  previsto  nos  anexos  da  NORMAM-08/DPC  e
encaminhar para o OD da Capitania, quando se tratando de material radioativo, a autorização
emitida pela CNEN, em conformidade com a NORMAM-01/DCP. 

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 embarcações deverão divulgar à Estação Costeira mais próxima as informações. 

As  estações  rádio costeiras,  estações  dos  navios  ou o sistema INMARSAT deverão
retransmitir tais informações à Capitania dos Portos ou a uma de suas Delegacias subordinadas
para o acompanhamento da ocorrência pelas Autoridades Marítimas. 

c) Precauções durante a carga e descarga dos navios
Além  das  precauções  previstas  nas  Normas  da  Autoridade  Marítima,  durante  a

operação de carga ou descarga de mercadorias perigosas nos navios atracados e/ou fundeados,
sob responsabilidade do supervisor operacional e do comandante da embarcação, não deve
ocorrer na zona de segurança:

1) serviços classificados como “trabalho à quente”;
 2) atracar ou desatracar lanchas não autorizadas a contrabordo;

3) circulação de veículos motorizados no píer e nas áreas tubulares;
4) manobra de pesos para as embarcações;
5) acesso de visitantes e empregados, sem prévia autorização; e
6) operação de conexão e desconexão por tripulantes/portuários desabilitados.

Supervisor,  responsável  pela  operação,  deverá  cumprir  as  normas  do  terminal  e/ou
instalação  portuária  e  constatada  qualquer  irregularidade,  que  represente  risco  de
contaminação  do  meio  ambiente,  deverá  interromper  imediatamente  a  carga  ou  descarga,
participando o fato as Autoridades Portuária, Ambiental e Marítima.

– 4 – 33 de 37 – NPCP-SC
Rev. 1

                                       



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

impeça a pronta movimentação em emergência durante as operações de carga ou
descarga;

2) todos os  cabos de amarração deverão ser  tensionados de modo a  evitar  que
movimentos do navio causem danos à embarcação, ao cais e aos mangotes;

3) é estritamente proibido fumar em toda a extensão do píer; 
4) durante todo o tempo da estadia do navio atracado ao píer, os dispositivos de

combate  a  incêndio  e  a  poluição,  e  os  procedimentos  para  amarração  de
rebocadores para o suspender devem estar prontos para emprego imediato; 

5) manter fechadas as portas estanques do convés principal e as portas de bordo
corta chamas, bem como, as portas estanques da máquina; 

6) manter fechadas todas as vigias; 
7) não fazer ramonagem nas caldeiras;
8) não permitir a atracação embarcações durante as operações;
9) não  permitir  a  utilização  dos  aparelhos  de  manobra  de  peso  durante  as

operações;
10) colocar coletores de óleo sob as tomadas dos mangotes;
11) manter vigilância ininterrupta das conexões dos mangotes; 
12) não permitir reparos em circuitos elétricos;
13) não usar ferramentas ou equipamentos capazes de produzir centelhas; e
14) seguir  as  normas de segurança estabelecidas  pela Autoridade Portuária  e  dos

Terminais.
e) Mercadorias explosivas e/ou radioativas 

As embarcações que transportam cargas explosivas e/ou radioativas deverão:
1) informar às Autoridades Ambiental, Portuária, Marítima e Nuclear;

 2) navegar, após autorizada pela Autoridade Portuária, sem a interferência de outras
embarcações  no  canal  de  acesso  e  bacias  de  evoluções  para  as  manobras  de
atracação, desatracação e fundeio;

 3) manter passado o cabo com o rebocador entre o ponto de espera de prático e o
píer de atracação/desatracação ou até a área de fundeio; e

 4) realizar a manobra nas bacias de evoluções com iluminação natural. 
As  embarcações  poderão  estar  isentas  dos  procedimentos  citados  desde  que

previamente autorizada e a manobra devidamente regulamentada pela Autoridade Portuária. 
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SEÇÃO VI
FISCALIZAÇÃO POR AUTORIDADES NACIONAIS

0426 – ENTRADA DA EMBARCAÇÃO
 A  visita  dos  inspetores  e  fiscais  é  uma  exigência  obrigatória  a  ser  atendida  pelas
embarcações  que  demandam  a  áreas  portuárias,  entidades  náuticas  ou  área  privada  em
trânsito para atracação ou fundeio, devendo o comandante ou proprietário apresentar todos os
documentos exigidos, bem como, a embarcação, tripulantes e/ou passageiros para a inspeção. 
 a) Chegada

A embarcação ao chegar na Zona Portuária (ZP), o Representante Legal ou Armador
do navio deverá criar  a Documentação Única Virtual  (DUV) no Porto Sem Papel  do Serviço
Federal  de Processamento de Dados (PSP/SERPRO),  a fim de informar aos Órgãos Anuentes
(Autoridade Marítima, Autoridade Portuária, Anvisa, Vigiagro, Polícia Federal e Receita Federal),
os dados e períodos para o fundeio ou atracação da embarcação.
 b) Embarcação Fundeada
 Compete ao representante local do armador, agentes de navegação, ou proprietário
das  embarcações  que  estejam  fundeadas  prover  a  segurança  no  translado,  embarque  e
desembarque das autoridades, de forma que não haja risco de vida aos inspetores. 

c) Transbordo em Navio Mercante Fundeados
Administração Portuária ou do Terminal estabelecerão as concessões e restrições na

movimentação  das  embarcações  de  transporte  de  passageiro  e/ou  material,  a  serviço  do
Armador  ou Agente de Navegação,  que  precisarem atracar a  contrabordo das  embarcações
mercantes fundeadas.  Os proprietários destas embarcações deverão cumprir  os requisitos e
procedimentos preconizados no Capítulo 5 da NORMAM-08/DPC.
 d) 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 nos fundeadouros de quarentena até liberação pela ANVISA. O fundeio na
zona de quarentena dependerá ainda de que as embarcações possuam “tanques de retenção”.

A  guarda  portuária  deverá  manter  vigilância  constante  da  área  de  quarentena
proibindo a aproximação de embarcações não autorizadas pelos órgãos governamentais e a
manutenção da determinação descrita na alínea anterior pelo comandante da embarcação;

0427 – SAÍDA DA EMBARCAÇÃO
Os Comandantes das embarcações ou armador/proprietário que suspenderão das áreas

portuárias, entidades náuticas ou estabelecimento privado do Estado de Santa Catarina deverão
em  tempo  hábil,  cumprir  os  procedimentos  e  especificações  contidos  nas  Normas  da
Autoridade Marítima, bem como, os procedimentos descritos nesta Norma, visando solicitar
autorização para a saída por meio de Pedido de Despacho. 
 Qualquer omissão de fato ou informação inverídica que concorra para que o despacho
da embarcação seja feito com vício ou erro será considerada falta grave a ser apurada por meio
de Inquérito Administrativo, sendo o Comandante o principal responsável; podendo, conforme
o  caso,  a  embarcação  ser  retida  pelo  tempo  necessário  ao  processo  de  esclarecimentos,
depoimentos e/ou apurações periciais.
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a) Passe de Saída
O passe  de  saída  para  o  Próximo  Porto  é  o  documento que  autoriza  a  saída  da

embarcação da instalação portuária, este será emitido pelo OD da jurisdição após análise da
documentação recebida pelo representante da embarcação, e tem validade de até setenta e
duas horas do horário previsto para o suspender.

b) Alterações de embarque ou desembarque de tripulantes e passageiros
As alterações de embarque e desembarque de tripulantes e passageiros, ocorridas

após a emissão do Passe de Saída por Período, deverão ser informados pelo representante da
embarcação ao OD, quando do envio do Aviso de Saída, devendo observar sempre o número
máximo de pessoas que compõem a lotação,  a capacidade de acomodações,  constantes no
Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) e/ou no Título de Inscrição da Embarcação (TIE), e o
material de salvatagem disponível.

c) Dispensa de Despacho
 As embarcações que realizam navegação de travessia ou turismo náutico, em águas
interiores, estão dispensadas de realizar despacho, mas deveram manter a lista de passageiros
no local de desatracação.

Os navios fundeados fora da área portuária, que não estejam realizando navegação
de cabotagem e não tenham sido visitados pelas autoridades do porto,  poderão suspender
ferros para outro destino, sem despacho, devendo seus Agentes de Navegação comunicar tal
evento à Capitania,  para que sejam cumpridos os procedimentos previstos  para o Passe de
Saída.  Esses  navios  não  podem  movimentar  tripulantes,  nem  receber  visitas  de  qualquer
natureza, ocorrências que os sujeitariam ao 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
somente poderão suspender  para  o destino previsto após  ter  finalizado o  processo de sua
arribada junto ao Agente local da Autoridade Marítima.

0428 – PORT STATE CONTROL E FLAG STATE CONTROL
Os  navios  mercantes  que  demandarem  os  portos  da  jurisdição  da  CPSC  ou  suas

Delegacias subordinadas e que tenham sido inspecionados em algum porto com mais de seis
meses ou estejam em condições materiais não condizentes com a salvaguarda da vida humana,
a prevenção da poluição e a segurança da navegação devem ser, prioritariamente, submetidos à
inspeção do Grupo de Vistoria e Inspeção (GVI) do Agente da Autoridade Marítima. Cabendo ao
Coordenador GVI da CPSC supervisionar as atividades de vistorias, inspeções e perícias técnicas
realizada nas embarcações atracadas e/ou fundeadas nos portos do estado de Santa Catarina.

a) Controle do navio pelo Estado do porto (Port State Control)
Os  navios  estrangeiros,  quando  atracados  ou  em  águas  abrigadas  e  seguras,  nos

portos da jurisdição das Delegacias subordinadas, estarão sujeitos a inspeções pelo Controle do
Navio pelo Estado do Porto (Port State Control), de acordo com as Convenções Internacionais,
Códigos e Resoluções da IMO ratificadas pelo País e pelas Normas da Autoridade Marítima
(NORMAM)  expedidas pela Diretoria de Portos e Costas, e devem:
 1) quando afretadas,  contratadas  ou  similares,  atender  às  Normas  da  Autoridade
Marítima  para  Operação  de  Embarcações  Estrangeiras  em  Águas  Jurisdicionais  Brasileiras
(NORMAM-04/DPC), NORMAM-08/DPC e os procedimentos descritos nesta Norma; 

2) o  armador,  o  afretador  ou  o  representante  legal  da  embarcação  de  bandeira
estrangeira deverá requerer autorização, antes da chegada da embarcação em AJB, à Diretoria
de Portos e Costas ou à CPSC ou a uma das Delegacias subordinadas, onde pretende operar;
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3) o  armador,  o  afretador  ou  o  representante  legal  da  embarcação  de  bandeira
estrangeira, após deferido o processo, deverá solicitar o agendamento da Perícia Técnica na CPSC ou
nas Delegacias da área de operação; e

 4) antes de iniciar a operação deverá obrigatoriamente, com exceção para navegação
de longo curso, cumprir os seguintes requisitos para o início da operação: 

I) ter sido formalmente autorizado pelo órgão federal competente; 
II) possuir o Atestado de Inscrição Temporário (AIT), à exceção das embarcações

estrangeiras em atividade de salvamento e demais embarcações constantes do
item 0202 da NORMAM-04/DPC; e 

III) estar vinculada a um contrato de arrendamento ou afretamento, celebrado por
pessoa física ou jurídica brasileira, seja qual for o prazo desse contrato.

b) Inspeção de navios mercantes brasileiros (Flag State Control)
Os navios brasileiros, quando atracados ou em águas abrigadas e seguras nos portos

da jurisdição das Delegacias subordinadas, estarão sujeitos a inspeções pelo Controle do Estado
da Bandeira (Flag State Control), de acordo com as Normas da DPC.
 c) Agendamento 
 Armador ou Agente Marítimo que precisarem os serviços prestados pelo Grupo de
Vistorias  e Inspeções (GVI)  desta Capitania  ou das  Delegacias  subordinadas,  para os  navios
atracados/fundeados  nos  terminais  e/ou  na  área  portuária,  deverão  lançar  no  Sistema  de
Atendimento ao Público as necessidades/serviços a serem executados, e no processo juntar o
comprovante de pagamento da respectiva taxa de serviço (GRU). 

 Se  fizer  por  meio  de  preposto  (Agente  Marítimo)  este  deverá  comprovar  o
credenciamento e o agendamento deve ocorrer junto ao Grupo de Atendimento ao Publico
(GAP), com pelo menos, 24 horas úteis de antecedência à data solicitada para o serviço.

d) Retenções de navios mercantes
Poderão  ocorrer  eventuais  retenções  pelo  Port  State  Control  Officer  para

cumprimento de exigências de vistorias, sendo classificadas como:
 1) impeditivas decorrentes de Inspeção Naval, do tipo Port State Control (PSC) ou Flag
State Control  (FSC) a serem sanadas antes de suspender, durante o período de validade do
Passe de Saída por Período; e 
 2) restritivas, com prazo para cumprimento, se tais pendências não forem sanadas
dentro do prazo estabelecido.
 e) Água de Lastro

Os Comandantes das embarcações devem ter especial atenção ao fundear/operar nos
terminais e portos desta jurisdição em relação ao cumprimento dos procedimentos previstos
nas  Normas  da  Autoridade  Marítima  para  o  Gerenciamento  de  Água  de  Lastro  de  Navios
(NORMAM-20/DPC), ficando os Armadores ou Agentes de Navegação pelo encaminhamento à
Capitania do formulário de água de lastro reproduzido e preenchido com 24 horas antes da
chegada do navio.
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CAPÍTULO 5
PARÂMETROS OPERACIONAIS E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

Este capítulo tem a finalidade de indicar o estabelecimento das restrições, recomendações e
parâmetros operacionais nos portos, nos terminais, nos fundeadouros, nas bacias de evoluções, nos
canais de acessos, a Folga Abaixo da Quilha em níveis seguros à navegação, e a Menor Profundidade
Observada obtida por meio de Levantamento Hidrográfico,  seja para as embarcações mercantes ou de
esporte e/ou recreio, assim como, definir as condicionantes para as atividades de mergulho amador,
mergulho rebocado, flyboard, embarcações de apoio, de salvamento, de transporte de passageiros em
atividade de turismo ou de travessia e àquelas participantes de eventos náuticos existentes na área de
jurisdição.

Cabe  ao  Agente  da  Autoridade  Marítima,  representado  pelo  Capitão  dos  Portos,
coordenar  reuniões  com  representantes  das  Administrações  Portuárias  e  Terminais,
Associações ou Empresa de Praticagem, empresas de dragagem, de serviços de rebocadores, de
levantamento  batimétrico,  outras  Organizações  da  MB,  demais  Órgãos  envolvidos  e/ou
Entidades Náuticas a fim de buscar o estabelecimento e aperfeiçoamento de procedimentos
técnicos  e parâmetros  operacionais  visando a segurança da  navegação,  o  ordenamento do
espaço aquaviário, a salvaguarda da vida humana, e a prevenção da poluição ambiental por
parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio.
 Além do mais, os condutores das embarcações devem observar as características locais
de  profundidade  para  navegar  com  segurança,  considerando  a  largura  e  a  geometria  dos
canais, o estado das vagas e as possíveis alterações de sentido de corrente e vento, que podem
influenciar na derrota, na velocidade e na manobrabilidade, assim como, nos eventos náuticos
devem  ser  considerado  a  quantidade  de  embarcações  e  a  derrota  estabelecida  sob  a
coordenação e responsabilidade das entidades náuticas.

SEÇÃO I
RESTRIÇÕES OPERACIONAIS 

0501 – RESPONSABILIDADE
Compete as Administrações Portuárias, de Terminais, das Entidades Náuticas e demais

empreendedores providenciar  os estudos técnicos das estruturas náuticas empregadas para
atracação,  desatracação  ou  fundeio  das  embarcações,  devendo  este  estudo  indicar  os
parâmetros e restrições operacionais, que servirão para definir o calado máximo recomendado,
as restrições de velocidade e horário, o porte máximo das embarcações e as recomendações de
procedimentos  para os fundeadouros,  canais  de acessos,  canais  de aproximação,  bacias  de
evolução, bacias do berço, bem como, as dragagens e levantamentos hidrográficos necessários
e o monitoramento ininterrupto das condições ambientais da área de navegação. 
 O Comandante da embarcação e seu representante legal devem observar os parâmetros
operacionais,  recomendações  e  restrições,  em  virtude  da  Menor  Profundidade  Observada
(MPO) nas Cartas Náuticas, da Folga Abaixo da Quilha (FAQ), do traçado do canal de acesso e
das características estruturais do píer ou área de fundeio, do uso de rebocadores e dos serviços
de praticagem.
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0502 – ESTUDOS TÉCNICOS
Os estudos técnicos realizados pela entidade interessada seja para execução de obras

sob, sobre águas ou para emprego de embarcações de maior porte em vias navegáveis devem
considerar o preconizado nas recomendações contidas nos Relatórios da PIANC no 121/2014 –
“Harbour  Approach  Channels  Design  Guidelines”  da  “World  Association  for  Waterborne
Transport  Infrastructure” -  e  no 161/2018 -  Interaction Between Offshore Wind Farms And
Maritime Navigation - The World Association for Waterborne Transport Infrastructure - e suas
atualizações  ou  em  outras  referências  de  boas  práticas  adotadas  internacionalmente,
respeitando a Legislação Nacional sobre a competência de cada Órgão envolvido.

No  estudo  técnico  deve-se  considerar  a  profundidade  mínima  necessária  entre  a
embarcação  e  o  fundo  visando  a  navegabilidade  e  flutuabilidade,  estabelecido  pela  Folga
Abaixo da Quilha (FAQ), como fator de segurança; as condições geográficas e meteorológicas
que venham a dificultar as manobras de determinados tipos de embarcações; os levantamentos
hidrográficos  validados pelo  Centro  de  Hidrografia  da  Marinha  (CHM);  e  a  elaboração  de
modelagem física  e numérica em ambiente virtual em simulador do tipo FMSS (Full  Mission
Shiphandling Simulator), bem como, a realização de operação piloto para definir os parâmetros
operacionais e as estruturas de atracação, adequados à operação. 

a) Procedimentos para o estabelecimento das manobras de Navio-Tipo em condições
especiais de navegação
O estabelecimento de manobras especiais ocorrerá quando o navio-tipo extrapola as

condições limitantes de navegação preconizados nas recomendações contidas nos Relatórios da
PIANC,  em outras referências  de boas práticas  adotadas internacionalmente ou que possua
complexidade operacional que venham a alterar a amplitude dos parâmetros operacionais, será
inicialmente  considerada  manobra  “especial”,  cabendo  ao  interessado  seguir  as  seguintes
etapas essenciais: 

I) Requerer ao  Agente  local  da  Autoridade  Marítima,  constando  a  anuência  da
Autoridade Portuária, para a manobra especial a ser apreciada, com a devida antecedência; 

II) Participar  da  reunião  com  os  representantes  da  Entidade  de  Praticagem,
Empresa de Rebocadores, Autoridade Portuária e do Agente local da Autoridade Marítima;

III) Requerer  o Parecer Técnico da Autoridade Portuária  quanto a densidade do
tráfego aquaviário na região;

IV) Realizar o estudo técnico de navegabilidade, tais como: “fast time”, “real time”
e/ou de modelagem física consolidada em simulador  do tipo FMSS,  com a  participação de
membros da Autoridade Marítima, praticagem e das empresas de rebocadores, devendo conter
nos resultados  os aspectos mínimos descritos nas Normas da Autoridade Marítima para Obras,
Dragagens, Pesquisa, e Lavra de Minerais Sob, Sobre e às Margens das AJB (NORMAM-11/DPC);

V)  Requerer o Parecer Técnico da Entidade de Praticagem Coordenadora;
VI) Realizar os Estudos de Análise de Riscos da Operação, se necessário;
VII) Participar da reunião para verificar a viabilidade ou não da manobra;
VIII) Realizar  a  dragagem,  caso  indicado,  e  o  Levantamento  Hidrográfico  (LH)

categoria “A”, a fim de comprovar a navegabilidade do canal e/ou bacia de evolução com a
proposta de implantação ou alteração dos parâmetros operacionais, definidos nos estudos;

IX) Estabelecer  junto  com  a  Autoridade  Portuária,  se  necessário,  sinalização
temporária e as condições de navegabilidade segura para a manobra; 

X) Cumprir a  Portaria da Autoridade Portuária que estabelece as  condicionantes
ambientais, recomendações e parâmetros operacionais, definido nos estudos realizados; 

XI) Prover meios de segurança adicionais, tais como lancha de apoio a amarração,
barreira de contenções, itens indicados no estudo “fast time” e “real time”, entre outros; 
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XII) Providenciar a declaração de anuência do Comandante do Navio-Tipo, dependo
do tipo de manobra a ser realizada, referente as condições especiais de navegabilidade, dos
estudos técnicos efetuados e das portarias emitidas, bem como, a necessidade tempestiva do
emprego das máquinas a vante e à ré em ambos os eixos; e

XIII) Cumprir a Portaria de Parâmetros Operacionais da Autoridade Marítima que es-
tabelecerá às condições restritivas e, se necessário, o emprego de dois práticos para a manobra.

b) Procedimentos adicionais para a navegação experimental
As manobras especiais, após cumprirem as etapas elencadas na alínea anterior, serão

avaliadas por um período denominado de navegação “experimental”,  de, pelo menos,  cinco
manobras de entrada e saída, estabelecida por meio de Portaria da Autoridade Portuária sob a
coordenação  da  Autoridade  Marítima  e  registrada  no  anexo  5-C desta  Norma.  Este
procedimento  visa  a  avaliação  das  limitantes  e  recomendações  dos  estudos  simulados  e  a
verificação de incongruências no porte do navio-tipo. 

A ocorrência de situações adversas que inviabilizem as manobras experimentais de
entrada ou saída no canal de acesso, passagem da bacia externa para a bacia interna, atracação
e/ou desatracação deverá ser considerada pela Autoridade Portuária e/ou Terminais solicitantes
da manobra, a fim de que sejam providenciadas alternativas para a atracação ou fundeio.

A Autoridade Portuária ou dos Terminais responsáveis pela manobra deverão prover
as embarcações de apoio, visando prevenir qualquer interferência durante as manobras, inclusi-
ve a necessidade de coordenar e/ou interromper qualquer tráfego no canal de aproximação e
de acesso, mesmo que envolva outras embarcações em atividade de esporte e/ou recreio, co-
mercial ou das demais instituições governamentais, para realizá-las com segurança.

A decisão do Prático escalado a executar a manobra especial deve ser respeitada, em
caso de necessidade de adiamento devido as condições desfavoráveis.

c) Estabelecimento das manobras 
As manobras que empregam dois práticos são àquelas que concluíram o processo de

validação  dos  estudos  técnicos  de  navegabilidade  e/ou  de  simulações  sem  apresentar
incongruências,  assim como, os requisitos,  restrições e recomendações foram validados por
meio de parecer técnico da empresa de praticagem coordenadora da Zona de Praticagem (ZP) e
com  anuência  da  Autoridade  Portuária  ou  do  Terminal  atinente  às  navegações  especias
experimentais, sendo detalhadas no anexo 5-A. 

As  manobras  que possuem restrições  e recomendações,  bem como,  as  condições
mínimas de segurança da navegação quanto a folga abaixo da guilha (FAQ), uso de rebocadores,
emprego de práticos e condicionantes ambientas, conforme apresentado em estudos técnicos e
estabelecidas por meio de portaria da Autoridade Portuária ou do Terminal, serão validados
pelo Agente da Autoridade Marítima (AAM), sendo estes dados técnicos incluídos nos itens
desta seção e descritos no quadro resumo dos parâmetros operacionais dos portos e terminais,
anexo 5-B desta Norma, e publicada nos sites da CPSC e das Delegacias subordinadas.

As manobras especias condicionadas por um período de tempo e/ou pelo número de
manobras,  descritas  no  anexo  5-C,  poderão  ser  revogadas  tempestivamente,  caso  a
navegabilidade  apresente  condições  ambientais  adversas,  sinalização  deficiente  ou
assoreamento significativo no trecho navegável que ponha em risco a embarcação, as vidas ou a
fazendas de bordo.

d) Recurso
Eventuais  impasses,  oriundos  de  divergência  no  que  disser  respeito  ao

estabelecimento dos parâmetros operacionais e sinalizações, serão submetidos à decisão do
Comando do 5o Distrito Naval, assessorados pela Diretoria de Portos e Costa e/ou pelo Centro
de Sinalização Náutica Almirante Moraes Rego (CAMR). 
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0503 – CALADO MÁXIMO RECOMENDADO 
Os portos necessitam se adequar ao porte e às dimensões das futuras embarcações, na

medida em que aumenta a capacidade de carregamento e, consequentemente, calado máximo
recomendado, possibilitando que as embarcações naveguem com mais carga. Assim, obrigam a
Autoridade Portuária/Terminal ou entidade interessada de projetarem novas geometrias para
acesso náutico, levando em consideração o conjunto para a manobrabilidade e as condições
ambientais locais, devendo realizar os estudos sobre a navegação local e o projeto conceitual
estruturado  conforme  estabelecido  nas  Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Obras,
Dragagem, Pesquisa e Lavra de Minerais Sob, Sobre e às Margens das Águas sob Jurisdição
Brasileira (NORMAM-11/DPC).

a) Parâmetros 
1) Comandante da Embarcação, assessorado pelo Prático, é responsável por conduzir

a  navegação  da  embarcação  por  ocasião  da  entrada  e  saída  de  portos,  atracação  e
desatracação, fundear ou suspender, bem como  fornecer os elementos e informações do CMR
e adotar as medidas adequadas a uma navegação segura, respeitando a Menor Profundidade
Observada (MPO) e a Folga Abaixo da Quilha (FAQ);

2) MPO é obtido pela Entidade Executante por meio do processamento dos dados
brutos  resultantes  do  trabalho  de  Levantamento  Hidrográfico  categoria  “A”  pela  entidade
executante,  dados  cuja  a  especificação  técnica  permite  a  atualização  dos  documentos  de
navegação,  em que as profundidades mais rasas  detectadas  e validadas  gerará a superfície
batimétrica final e será empregada na construção e alteração de publicações e cartas náuticas;

3) FAQ é a distância entre o ponto mais profundo do casco do navio e o fundo das
áreas  navegáveis,  o  estabelecimento  pela  Autoridade  Portuária  (AP)  ou  Administração
Portuária, de acordo com o projeto conceitual estruturado, é essencial para garantir o trânsito
seguro de embarcações até os terminais portuários e evitar o seu encalhe ou colisão com o
relevo  submarino.  Este  parâmetro  varia  conforme  o tipo  e  dimensão  do  navio;  as
condicionantes ambientais, como ondas, ventos e correntes; a profundidade local; e o tipo de
fundo marinho que impactam no calado dos navios durante as manobras;

4) deve-se  levar  em  consideração,  sempre  que  possível,  o  entendimento  da
Praticagem quanto ao momento de realização da faina de praticagem e de eventuais medidas
adicionais de controle dos riscos concernentes à operação; e

5) a Autoridade Portuária/Terminal  ou entidade interessada deve estabelecer,  em
conformidade com os estudos técnicos, e divulgar as áreas de fundeadouro, o calado máximo
de operação, o porte bruto máximo e as dimensões máximas dos navios, as condicionantes,
restrições e recomendações para a navegação nos canais de acessos e bacias de evoluções.

b) Estabelecimento da Folga Abaixo da Quilha (FAQ) 
1) Complexo Portuário São Francisco do Sul – Itapoá:

I - Canal externo (manobra diurna) e Porto de Itapoá
LOA BOCA FAQ

Canal de Acesso  Externo Manobra Diurna

até 245,00m 46,00 m 1,9 m

de 245,00m até 260,00m 46,00 m 2,2 m

de 260,00m até 300,90m 48,90 m 2,5 m

de 300,90m até 310,00m 48,90 m 2,7 m

de 310,00m até 336,90m 48,90 m 3,2 m
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II - Canal externo (manobra noturna)
LOA BOCA FAQ

ENTRADA Manobra Noturna

até 300,00 m 43,00 m 2,5 m

até 300,00 m 46,00 m 2,7 m

até 336,90 m 48,9 m 3,2 m

SAÍDA Manobra Noturna

até 300,00 m 40,9 m 2,5 m

III - Porto de São Francisco do Sul
LOA BOCA FAQ

Canal de Acesso Interno

até 245,00m 40,90 m 1,9 m

de 245,00m até 260,00m 40,90 m 2,2 m

de 260,00m até 300,00m 40,90 m 2,5 m

de 300,00m até 310,00m 40,90 m 2,7 m

IV - Navegabilidade nos Canais de Acesso e Fundeadouro
Estabelecido pela Autoridade Portuária para o Porto de São Francisco do Sul:
1)NM com CMR superiores a 12,20 metros, assessorado pela Praticagem, realizarão

fundeio intermediário entre o canal externo e a bacia de evolução para aguardar
condições favoráveis de navegabilidade e de maré; 

2)  NM com CMR igual ou superiores a 12,50 metros, realizarão obrigatoriamente
fundeio intermediário para aguardar condições favoráveis de maré; e

3) NM de LOA até 302,0 metros e de boca de 43,4m deverão ser programadas de
modo  que  a  navegação  entre  a  d’arsena  e  o  primeiro  par  de  boias  (laje  da
torre/barata)  ocorra  próximo  ao  período  de  estofo,  devendo  ser  considerado
fundeios intermediários após a manobra de desatracação.. 

2) Complexo Portuário Itajaí – Navegantes:
I - Canal de Acesso Externo

LOA BOCA FAQ

Canal de Acesso  Externo Manobra Diurna

até 350,00 m até 48,50 m 15% do calado

Canal de Acesso  Externo Manobra Noturna

até 306,00 m até 48,50 m 15% do calado

II - Canal  de Acesso Interno (Rio Itajaí-Açú)
LOA BOCA FAQ

Porto de Itajaí – APM- PORTONAVE Manobra Diurna

até 350,00 m até   48,5 m 10% do calado

Porto de Itajaí – APM- PORTONAVE Manobra Noturna

até 306,00 m até 48,50 m 10% do calado

III - Canal  de Acesso Interno (Rio Itajaí-Açú)
LOA BOCA FAQ

Terminais à montante do Porto Público Canal de 60m 

Terminal Braskarne Manobra Diurna

até 190,00 m até 33,00 m 10% do calado

Terminal Barra do Rio

até 155,00 m até 25,00 m 10% do calado

Poly Terminais Portuários

até 153,00 m até 24,20 m 10% do calado

Terminal TEPORTI

até 153,00 m até 24,20 m 10% do calado
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IV - Bacias de Evolução
LOA BOCA FAQ

Proximidades do Saco da Fazenda Diâmetro de 500,00 m

Porto de Itajaí, APM e Portonave Manobra Diurna

até 350,00 m até 48,50 m 10% do calado

Entre berços do Porto de Itajaí e Portonave Diâmetro de 400,00 m

Porto de Itajaí, APM, Portonave e Braskarne Manobra Diurna

até 306,00 m até 48,50 m 0,60 m

Porto de Itajaí, APM e Portonave Manobra Noturna

até 280,00 m até 41,00 m 0,60 m

Frente ao Berço do Terminal Barra do Rio Diâmetro de 200,00 m

Terminal Barra do Rio Manobra Diurna

até 155,00 m até 25,00 m 0,60 m

Frente ao Berço do TEPORTI Diâmetro de 170,00 m

TEPORTI  e POLY Terminais Manobra Diurna

até 153,00 m até 24,20 m 0,60 m

Conforme estabelecido pela Autoridade Portuária e/ou Administração Portuária:
1)Nos berços de atracação a FAQ deverá ser de no mínimo 0,60 m.

3) Porto de Imbituba
LOCAL LOA BOCA FAQ

Canal de Acesso 306,0 m 45,0 m 15% do calado

Bacia de Evolução 306,0 m 45,0 m 0,5 m

Berços n° 1 e n° 2 306,0 m 45,0 m 0,5 m

Berço n° 3 245,0 m 45,0 m 0,5 m

4) Área Portuária de Laguna
LOCAL LOA BOCA FAQ

Canal de Acesso 50,0 m 15,0 m 1,0 m

Berço de atracação 50,0 m 15,0 m 0,5 m

0504 – RESTRIÇÕES DE CRUZAMENTO, NAVEGAÇÃO, VELOCIDADE E  ULTRAPASSAGEM
A  Administração  do  Porto/Terminal  ou  Entidade  Interessada  deverá  apresentar  ao

Agente local da Autoridade Marítima, projeto das vias navegáveis que contemplem o controle e
abrangência  de  navegabilidade,  provido  dos  estudos  científicos  necessários,  contendo  as
sugestões,  recomendações  e  restrições  de  cruzamento,  navegação,  velocidade  e
ultrapassagem. O processo deve ser provido de parecer da Praticagem ou entidade técnica de
navegação  e  levantamento  hidrográfico,  visando  o  estabelecimento  dos  respectivos
parâmetros. 

Áreas navegáveis que possuem o serviço de gerenciamento operacional de navegação,
recomendam-se adotar as regras descritas abaixo:

1) as  embarcações  que  saem  da  área  portuária/terminal  ou  área  privativa  têm
preferência sobre as que entram;

2) as de maior calado, que dependam da preamar para manobrar,  terão preferência
sobre as de menor calado; 

3) em canais restritivos, as de maior comprimento (LOA) terão preferência sobre a de
menor LOA; e

4) é proibido o fundeio, parada sob máquinas, desembarque de pessoal e/ou material,
mergulho, pesca e qualquer outra atividade náutica, nas áreas adjacentes aos portos,
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como área de fundeio,  canal  de acesso,  bacia  de evolução e manobras  e cais  de
acostagem, sem a prévia autorização da Autoridade Portuária.  

Nas  áreas  inexistentes  deste  gerenciamento,  os  Comandantes  devem  observar,  nos
trechos  da  navegação  em  que  ocorram  os  cruzamentos  entre  embarcações,  a  boa  prática
marinheira,  mantendo a distância e a velocidade compatível,  resguardando as embarcações
atracadas ou fundeadas.

a) Complexo Portuário São Francisco do Sul – Itapoá:
1) do início do canal até as proximidades do Pontal a velocidade máxima fica limitada

em até 14 (catorze) nós; 
2) no canal  de acesso até a curva de acesso à Baía da Babitonga são proibidos a

ultrapassagem e cruzamento de navios; 
3) do canal até a Laje Grande de Baixo a velocidade máxima fica limitada em até 12

(doze) nós;
4) no  canal  de  acesso  interno ao  Porto  de  São  Francisco  ao  Sul  são  proibidos  a

ultrapassagem e cruzamento de navios;
5) da Laje Grande de Baixo até bacia de manobras do porto, navios mercantes devem

manter rumos práticos e evitando os efeitos do "Squat", não devendo exceder a
10 (dez) nós; e 

6) às embarcações de transporte de passageiros/turismo do tipo escunas e/ou
similares, nas proximidades das ilhas na Baía da Babitonga, não poderão fundear
ou permanecer com máquinas paradas e/ou em funcionamento.

b) Complexo Portuário Itajaí-Navegantes e Terminais:
1) Ponto de Embarque de Pratico em φ26º54’20” S/ λ048º 33’ 40”W.
2) nos canais de acesso interno à velocidade máxima de trânsito é de 7 (sete) nós; 
3) nos canais de acesso são proibidos a ultrapassagem e cruzamento de navios;
4) nas  bacias  de  evolução  é  proibido  a  ultrapassagem,  os  Comandantes  das

embarcações  nas  situações  de  cruzamentos  devem  manter  comunicação
constante;

5) as embarcações de pesca  ficam proibidas de navegarem no canal fluvial com o
dispositivo “tangone” aberto;

6) as  velocidades  nos  canais  de  acesso  poderão  ser  diferentes  das  supracitadas,
desde que sejam indicadas por estudos técnicos de navegação como mais seguras;

7) a navegação  dos  NM  de  popa  no  canal  interno  só  será  permitida  para
embarcações que estejam com o bow thruster operacional; 

8) Restrições de navegação na bacia de evolução do TEPORTI / POLY, dependendo
das características NM quanto ao LOA, estando condicionada à: 
I) Não poderá haver  manobras  de giro na bacia  de evolução,  quando houver

navio atracado no berço do TEPORTI; e
II) Quando da previsão de entrada de navios para os terminais TEPORTI e POLY, o

serviço  de  praticagem  deverá  analisar  os  fatores  envolvidos  nas  manobras,
antes da entrada, de forma que sejam respeitados os parâmetros operacionais
e restrições previstas nesta Norma.

9) Restrições de navegação na bacia de evolução entre os berços n°s 1 e 2 do Porto
de Itajaí e do Terminal da PORTONAVE em Navegantes, devendo:
I) no  período  noturno,  fica  proibido  o  giro  para  navios  com  comprimento

superior a 280 metros, sendo autorizada a movimentação que não envolver
giro para os terminais que recebem navios do mesmo porte, com a quantidade
de rebocadores indicada no item 0507 desta Norma; 
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II) para as manobras que envolvam giro, as lanças dos guindastes do Porto e do
Terminal que não estejam em operação devem estar rebatidas; 

III) durante as manobras de atracação e desatracação, os guindastes de terra e os
de pórtico devem estar o mais afastados possível das extremidades do navio,
bem como de seu passadiço; 

IV) nas manobras que envolvam giro dos NM LOA entre 260,00 e 280,00 metros, a
soma do comprimento do navio a ser manobrado e da boca do navio atracado
na margem oposta, não poderá exceder 310,00 metros; e

V) nas manobras dos NM com LOA superior a 280,00 metros, que envolvam giro,
entre o Porto e o Terminal devem ter um espaço de área livre correspondente
ao retângulo de 390,00 m x 480,00 m.

 c) Porto de Imbituba
1) do ponto de espera do prático até o molhe à velocidade máxima de trânsito é de 7

(sete) nós; 
2) no  canal  de  acesso  e  na  bacia  de  evolução  são  proibidos  a  ultrapassagem  e

cruzamento de navios; 
3) do canal de aproximação até a área abrigada pelo molhe à velocidade máxima

permitida de 5 (cinco) nós; e
4) as  manobras  de  atracação,  desatracação,  entrada  e  saída  não  poderão  ser

efetuadas simultaneamente com a de outros navios.
d) Área Portuária de Laguna

1) no canal de acesso e na bacia de evolução a velocidade máxima de trânsito é de 5
(cinco) nós; 

2) as  manobras  de  atracação,  desatracação,  entrada  e  saída  não  poderão  ser
efetuadas simultaneamente com a de outras embarcações; 

3) no  canal  de  acesso  e  na  bacia  de  evolução  são  proibidos  a  ultrapassagem  e
cruzamento de navios; e

4) as  embarcações  de  pesca  ficam  proibidas  de  navegarem  no  canal  com   o
dispositivo “tangone” aberto.

0505 – RESTRIÇÕES DE HORÁRIO E DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS
 As operações noturnas de aproximação, nos canais de acessos, atracação, desatracação
ou  fundeio  nas  áreas  portuárias  ou  de  entidade  interessada,  da  área  de  jurisdição  desta
Capitania  e  suas  Delegacias  subordinadas,  somente  poderão  ocorrer  quando  o  sistema de
balizamento e sinalização estiver funcionando, de maneira que ofereça condições mínimas de
segurança à realização da manobra, conforme avaliação do Prático Dirigente.
           Considera-se operações noturnas, as atividades compreendidas do pôr do sol até o nascer do sol

a) Complexo Portuário São Francisco do Sul – Itapoá:
1) o estabelecimento da FAQ encontra-se na alínea c do item 0503; 
2) as Manobras são condicionadas com o Período de Maré:
2.1) As manobras na bacia da Babitonga com destino ao Porto de São Francisco do Sul

são  restritas  ao  período  de  estofo  ou  de  enchente,  devendo  ser  evitados  os
períodos de vazante;

2.2) NM com LOA de 270,0 até 300,0 metros deverão agendar a passagem no canal
externo, preferencialmente nas enchentes ou estofos, com maré de intensidade
máxima de até 3,0 nós; e
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2.3) NM LOA entre 300,0 até 336,0 metros deverão agendar a passagem no canal
externo  no  estofo  da  maré,  o  agendamento  poderá  ocorrer  em  condição  de
enchente e com corrente máxima de até 1,5 nó;

3) a altura das ondas não deverá ser superior a 2,0 m;
4) a intensidade de ventos de qualquer quadrante não deverá ser superior a Força 5 (cinco)

na Escala Beaufort; e 
5) a visibilidade deverá ser superior a uma milha náutica (MN), e deve ser aplicada

também no caso de chuva ou nevoeiro intermitentes que possam vir a reduzir a
visibilidade indicada.

b) Complexo Portuário Itajaí-Navegantes e Terminais:
1) o estabelecimento da FAQ noturno encontra-se na alínea c do item 0503; 
2) o Comandante do NM deverá apresentar à Praticagem o diagrama de visibilidade

do navio, segundo a condição de carregamento em que se encontrar; e
3) para entrada e saída da barra fica estabelecido o limite de visibilidade em 0,5 MN. 

c) Porto de Imbituba: 
1) deverá  ser  cumprido  os  parâmetros  operacionais  divulgados  na  alínea  c  do

item 0503;
2) limite máximo de altura das ondas 3,0 m e/ou intensidade de ventos de qualquer

quadrante de no máximo 30 nós para navios de até 299,0 m de LOA e de 25 nós
para navios de LOA acima de 300,0 até 306,0 m;

3) a visibilidade deverá ser superior a 0,5 MN para navios de até 299,0 m de LOA,
superior  a  uma  MN  para  navios  de  LOA  acima  de  300,0  até  306,0  m,  e
preferencialmente sem a incidência de chuva ininterrupta ou nevoeiro; e

4) Velocidade da corrente até 2,5 nós.
d) Área Portuária de Laguna:

1) deverá  ser evitada a entrada das embarcações durante o período noturno, em
face da configuração do canal de acesso;

2) os parâmetros operacionais estão divulgados na alínea c do item 0503;
3) as manobras devem ser evitadas em momentos de maré baixa, em razão da pouca

profundidade do canal de acesso e cais de atracação; 
4) limite máximo de altura das ondas 2,0 m e/ou intensidade de ventos do quadrante

sudoeste ou nordeste de no máximo 18 nós; 
5) a visibilidade deverá ser superior a 0,5 MN, e preferencialmente sem a incidência

de chuva ininterrupta ou nevoeiro; e
6) a decisão dos administradores a executar a manobra deve ser respeitada em caso

de necessidade de adiamento da manobra devido às condições desfavoráveis.

0506 – RESTRIÇÕES DE PORTE DAS EMBARCAÇÕES
As perspectivas de aumento do porte e dimensões das futuras embarcações obrigam a

Autoridade  Portuária/Terminal  ou  entidade  interessada  de  planejarem  novas  estruturas
portuárias para atracação quanto o comprimento do cais (L),  profundidade de acostagem e
capacidade de suporte de tonelagem por porte bruto, assim como a navegação nos canais de
acesso e bacias de evoluções quanto a profundidade e largura.

A falta de reestruturação portuária restringe o porte das embarcações  nos berços de
atracação quanto ao comprimento e capacidade suporte do cais, impactando diretamente na
quantidade de carregamento do navio. 
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Desta forma, conforme os parâmetros  estabelecidos  pela Autoridade Portuária e/ou
Administração Portuária, temos:

a) Complexo Portuário São Francisco do Sul – Itapoá:
1) Porto de São Francisco do Sul

Berços de Atracação

Berços 101 102 103 201 300 301 302

L (m) 230,0 200,0 168,0 276,0 250,0 134,0 264,0

I- possui 1.522 metros de cais disponível para operação; 
II- os cais 300, 301 e 302 estão sendo operados pelo TESC; e
III- porto é limitado aos navios de 310,0 m LOA, 40,90 m de boca e 265.000 TPB. 

2) Porto de Itapoá
Berços de Atracação

Berços 901 902

L 400,0 400,0

I- possui 800 metros de cais disponível para operação; e
II- terminal é limitado aos navios de 336,9 m LOA, 48,3 m boca e 152.300 TPB.

3) Restrições de Atracação e Desatracação
A autorização para atracação e desatracação de embarcações na área do porto,
bem  como,  as  restrições,  fundeio  e  tráfego  é  de  competência  da  Autoridade
Portuária, em conformidade com o Art. 17, inciso VIII da Lei nº 12.815/2013 (Lei
dos Portos).

b) Complexo Portuário Itajaí – Navegantes:
1) Porto de Itajaí

Berços de Atracação

Berços n° 3 n° 4 Píer Turístico Dolfins APM-1 APM-2 Barra do Rio

L (m) 250,0 250,0 78,0 217,0 250,0 285,0 220,0

Berços PORTONAVE BRASKARNE Trocadeiro Poly Teporti

L (m)
n° 1 n° 2 n° 3

150,0 150,0 150,0 150,0300,0 300,0 300,0

I- complexo é limitado aos navios de LOA de 350,00 m com boca de 48,50 m; 
II- no período noturno, a LOA máxima de 306,00 m e boca de 48,50 m de boca,

para manobras que não envolvam giro; e LOA de 280,00 m e boca de até 41,00
m para as manobras que envolvam giro; 

III- FAQ deverá ser no mínimo 0,60m nas bacias de evoluções;
IV- NM com boca superior a 43 metros, o píer turístico deve estar sem qualquer

navio atracado, durante a navegação no canal interno; e
V- no caso, Navios da Marinha do Brasil com boca inferior a 14,0 metros atracados

no píer turístico, caberá ao Agente local da Autoridade Marítima, assessorado
pela Praticagem, decidir sobre a manobra de navios com boca superior a 43
metros no canal interno, tendo em vista que por prática manobra é possível.

c) Porto de Imbituba:
Berços de Atracação

Berços n° 1 n° 2 n° 3

L (m) 306,0 306,0 245,0
I- os dois cais possuem 905,00 metros para atracação, sendo divididos em 3 berços; e
II- o porto é limitado aos navios de LOA até 306,00 m e de boca até 45,00 m.
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d) Terminal Pesqueiro Laguna:
Berços de Atracação

Berços n° 1 n° 2 n° 3
L (m) 50,0 50,0 50,0 

0507 – RESTRIÇÕES DO DESLOCAMENTO DAS EMBARCAÇÕES
O porte da embarcação, as condições ambientais, a curvatura e prolongamento dos canais de

acesso e bacias de evoluções, bem como, as restrições do horário da faina, afetam diretamente no
gradiente de força do deslocamento das embarcações, obrigando o Comandante a adotar um arranjo/
dispositivo mínimo de rebocadores para realizar a navegação com segurança.

Os Práticos deverão assessorar o Comandante ao longo de todo percurso, procurando
fazer uma navegação com o máximo de segurança,  em função do MPO e da FAQ da área
navegada,  e  devem  alertar  sobre  as  condicionantes  ambientais  adversas  que  porventura
ocorram e dificultem a livre e segura movimentação da embarcação, implicando no aumento
dos itens de segurança.

As condições de uso do número mínimo de rebocadores e práticos para as manobras,
visando mitigar  as  restrições  citadas  no deslocamento,  mantendo uma navegação segura  e
estabelecidas  por  meio  de  estudo  técnicos  da  Autoridade  Portuária  e/ou  Administração
Portuária, encontram-se abaixo relacionadas:

a) Complexo Portuário São Francisco do Sul – Itapoá:

1) Porto de Itapoá

LOA BOCA REBOCADORES PRÁTICOS

Manobra Diurna

até 245,00m 46,00 m 02 (dois) à 03 (três) rebocadores, sendo pelo
menos 02 (dois)  com tração estática igual
ou superior à 45 BP. 

1 Prático

de 245,00m até 260,00m 46,00 m 02 (dois) à 03 (três) rebocadores, sendo pelo
menos 01 (um) com tração estática igual ou
superior à 70 BP. 

1 Prático

de 260,00m até 300,90m 48,90 m 02 (dois) à 03 (três) rebocadores, sendo pelo
menos 01 (um) com tração estática igual ou
superior à 70 BP. 

2 Práticos *
acima de 46,9m
de boca

de 300,90m até 310,00m 48,90 m 03  (três)  ou  mais  rebocadores,  sendo  pelo
menos 02 (dois)  com tração estática igual
ou superior à 70 BP.  

2 Práticos *
acima de 46,9m
de boca

de 310,00m até 336,90m 48,90 m 03  (três)  ou  mais  rebocadores,  sendo  pelo
menos 02 (dois)  com tração estática igual
ou superior à 70 BP. 

2 Práticos *
acima de 46,9m
de boca

LOA BOCA REBOCADORES PRÁTICOS

ENTRADA Manobra Noturna

até 300,00m até 46,00 m 02 (dois) à 03 (três) rebocadores, sendo pelo
menos 01 (um) com tração estática igual ou
superior à 70 BP. 

1 Prático

de 300,00m até 336,90m até 48,90 m 03  (três)  ou  mais  rebocadores,  sendo  pelo
menos 02 (dois)  com tração estática igual
ou superior à 70 BP. 

2 Práticos *
acima de 46,9m
de boca
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SAÍDA Manobra Noturna

até 300,00m até 40,90 m 02 (dois)  à 03 (três)  rebocadores,  sendo
pelo  menos  01  (um)  com  tração
estática igual ou superior à 70 BP. 

1 Prático

até 300,00m até 46,00 m 02 (dois)  à 03 (três)  rebocadores,  sendo
pelo  menos  01  (um)  com  tração
estática igual ou superior à 70 BP. 

2 Prático *

2) Complexo Portuário de São Francisco do Sul

LOA BOCA REBOCADORES PRÁTICOS

até 230,00 m até 33,00 m 02 (dois) rebocadores com tração estática igual
ou superior à 45 BP

1 Prático

de 230,00 m até
245,00m

de 33,00 m
até 40,90 m

03  (três)  ou  mais  rebocadores,  sendo  pelo
menos 02 (dois)  com tração estática igual
ou superior à 70 BP. 

1 Prático

de 245,00m até 260,00m até 40,90 m 03  (três)  ou  mais  rebocadores,  sendo  pelo
menos 02 (dois)  com tração estática igual
ou superior à 70 BP. 

1 Prático

de 260,00m até 300,00m até 40,90 m 03  (três)  ou  mais  rebocadores,  sendo  pelo
menos 02 (dois)  com tração estática igual
ou superior à 70 BP. 

1 Prático

de 300,00m até 310,00m até 40,90 m 03  (três)  ou  mais  rebocadores,  sendo  pelo
menos 02 (dois)  com tração estática igual
ou superior à 70 BP. 

1 Prático

b) Complexo Portuário Itajaí – Navegantes:
LOA BOCA REBOCADORES PRÁTICOS

Terminal PORTONAVE Manobra Diurna

até 250,00m até 40,00 m 02 (dois) rebocadores, sendo pelo menos um 
azimutal

1 Prático

de 250,00m até 280,00m até 41,00 m 02 (dois) rebocadores azimutais quando não 
há giro, e 03 (três) quando houver

1 Prático

de 280,00m até 295,00m até 33,00 m 02 (dois) rebocadores azimutais quando não 
há giro, e 03 (três) quando houver

1 Prático

de 280,00m até 306,00m até 48,50 m 04 (quatro) rebocadores azimutais, sendo dois
com 40 BP e dois com 50 BP.

2 Práticos *
acima de 46,9m
de boca

até 350,00m até 48,50 m 04 (quatro) rebocadores azimutais, sendo o 
somatório de três com 140 BP e um com 
60 BP (Bollard Pull).

2 Práticos *
acima de 46,9m
de boca

Manobra Noturna

até 250,00m até 41,00 m 02 (dois) rebocadores azimutais com 
dispositivo de guincho próprio e operante

1 Prático

de 250,00m até 265,00m até 41,00 m 02 (dois) rebocadores azimutais quando não 
há giro, e 03 (três) quando houver

2 práticos *

de 265,00m até 287,00m até 41,00 m 04 (quatro) rebocadores  azimutais, sendo 
dois com 40 BP e dois com 50 BP

2 práticos *

de 287,00m até 306,00m até 48,50 m 04 (quatro) rebocadores azimutais, sendo dois
com 40 BP e dois com 50 BP

2 práticos *

LOA BOCA REBOCADORES PRÁTICOS

Terminal Braskarne Manobra Diurna e Noturna

até 190,00 m até 33,00 m 02 (dois) rebocadores, sendo pelo menos
um azimutal

1 Prático
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Terminal Barra do Rio

até 155,00 m até 25,00 m 2 rebocadores azimutais com no mínimo 
de 40 BP

1 Prático

Poly Terminais Portuários

até 153,00 m até 24,20 m 2 rebocadores azimutais com no mínimo 
de 40 BP

1 Prático

Terminal TEPORTI

até 153,00m até 24,20 m 2 rebocadores azimutais com 40 BP 1 Prático

c) Porto de Imbituba
LOA BOCA REBOCADORES PRÁTICOS

até 299,00m até 45,00 m 2 rebocadores azimutais 1 Prático

de 300,00m até 306,00m até 45,00 m 2 rebocadores azimutais 2 Práticos *

d) As  manobras  descritas  acima  que  empregam  dois  práticos,  simbolizada  por  “2
práticos*”, possuem detalhes dos estudos realizados, pareceres expedidos, limitantes e/ou
restrições relacionadas no anexo 5-A; e

e) A restrição de deslocamento dos navios mercantes atinente ao comprimento (LOA),
a seção transversal (Boca), as condicionantes ambientais de vento, corrente e altura de onda,
bem como, as condições mínimas de segurança da navegação quanto a folga abaixo da guilha
(FAQ),  uso  de  rebocadores  e  emprego  de  práticos  encontram-se  no  quadro  resumo  dos
parâmetros operacionais dos portos e terminais, anexo 5-B.  

0508 – ÁREAS DE FUNDEIO
O  ordenamento  do  uso  e  restrições  das  áreas  de  fundeio  são  estabelecidos  pela

Autoridade Portuária/Terminal ou da entidade interessada, sob a coordenação do Agente local
da  Autoridade  Marítima,  que  deverão  após  certificada  de  que  não  sobrepõe  os  canais  de
navegação existentes, divulgar em seus sites e, também, encaminhar a Planta Final de Situação
(PFS) das áreas de fundeio ao Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) por meio da Capitania a
fim de atualizar os documentos náuticos.

As  áreas  de  fundeio  autorizadas  destinadas  ao  fundeio  regular  e  para  as  zonas  de
quarentenas do Estado de Santa Catarina, encontram-se georreferenciado no anexo 5-D.

0509 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES BATIMÉTRICAS
Deverá ser  estabelecido o constante monitoramento das condições batimétricas  dos

canais de acesso, bacias de evolução e berços, por parte da Autoridade Portuária e entidades
interessadas.

Para que possam ser mantidos em uso os parâmetros operacionais originais propostos,
é necessário verificar periodicamente os níveis batimétricos, para tanto, a Administração do
Porto  e os Terminais Portuários existentes no Estado de Santa Catarina deverão encaminhar ao
Agente  local  da  Autoridade  Marítima,  trimestralmente,  os  levantamentos  hidrográficos
categoria  “B”.  Caso  sejam  verificadas  profundidades  inferiores,  menores  que  a  menor
profundidade observada nesta  Norma,  o  Agente  da  Autoridade Marítima estabelecerá FAQ
adicional de modo a prover condições seguras de navegação.

Na ocorrência de fatos e/ou acidentes da navegação (encalhes, efeitos de banco, toque
no  fundo  por  ocasião  de  operação  nos  berços),  chuvas  torrenciais  ou  quaisquer  outros
fenômenos meteorológicos que ponham em dúvida as condições batimétricas de algum trecho
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navegável,  caso  avalie  a  necessidade,  o  Agente  da  Autoridade  Marítima poderá  solicitar  a
realização de um levantamento hidrográfico extraordinário categoria “B”.

As alterações de parâmetros operacionais atinentes aos Calados Máximos Autorizados
e/ou Menor Profundidade Observada, deverá ser encaminhada proposta de alteração da Carta
Náutica,  subsidiada  com levantamentos  hidrográficos  categoria  “A”,  conforme previsto  nas
Normas da Autoridade Marítima para Levantamentos  Hidrográficos (NORMAM-25/DHN),  de
modo que os dados obtidos possam ser aproveitados na atualização de documentos náuticos.

0510 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS
A Autoridade Portuária/Terminal ou entidade interessa deverá manter um sistema de

monitoramento das condições ambientais, acompanhando da climatologia e das modificações
meteorológicas sob sua responsabilidade, pois tais condições representam fatores críticos para
a operação normal dos portos.
 Esse monitoramento deve ser permanente, e levar em consideração principalmente os
fatores  como  vento,  corrente  e  maré,  dentre  outros.  Entretanto,  para  estabelecer  os
equipamentos  de  monitoramento  e  o  emprego  de  boias  específicas,  a  Autoridade
Portuária/Terminal ou a entidade interessada deverá efetuar o processo de sinalização previsto
nas Normas da Autoridade Marítima para Auxílio à Navegação (NORMAM-17/DHN).
 O monitoramento e  à  troca  de dados  das  condições  ambientais  com a Empresa de

Praticagem, as Agências Marítimas, Marinas, Colônia de Pesca, e Órgãos de Salvamento, a fim
de  prever  eventuais  situações  de  risco  e  permitir  a  adoção  de  medidas  preventivas  ou
mitigadoras garantindo o ordenamento do tráfego aquaviário e uma navegação segura.

0511 – CALADO AÉREO MÁXIMO ADMITIDO
A Autoridade Portuária  de cada porto deverá estabelecer e divulgar  o  calado aéreo

máximo admitido em seu cais/terminal, para permitir a atracação/desatracação dos navios, a
fim de evitar avarias nos navios e equipamentos de movimentação de cargas.

Os  navios  programados  para  operar  nos  portos  organizados  deverão  informar  à
Autoridade Portuária e à Atalaia da Praticagem, o calado aéreo por ocasião da manobra de
atracação/desatracação.

a) Complexo Portuário Itajaí – Navegantes:
I - Passarela sobre o Rio Camboriú

Existência de passarela estaiada sobre o Rio Camboriú ligando os municípios de
Balneário Camboriú e Camboriú limita o calado aéreo máximo das embarcações em 25,50 m
no estofo da baixa mar de sizígia.

II - Proximidades do Aeroporto de Navegantes
Embarcações que realizarão a navegação nas coordenadas φ 26°53'43"S / λ 048°

40'12"W (Proximidades do Aeroporto de Navegantes), que possuem o calado aéreo superior a
16,00 metros, devem reportar a navegação àquele aeroporto via telefones (47) 3342-2141/
3342-9247, em português ou em inglês. 

Pontos obrigatórios de notificação:
a) φ 26°54'27"S/ λ 048°39'03"W (referência a Marina Itajaí); 
b) φ 26°53'16"S/ λ 048°39'53"W (referência eixo da pista do aeroporto); e 
c) φ 26°53'13"S/ λ 048°41'05"W (referência a foz do rio Itajaí-Mirim).
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SEÇÃO II
PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, BOIAS E DEMAIS CONSTRUÇÕES

0512 - PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, FSU E DEMAIS CONSTRUÇÕES QUE VENHAM A
ALTERAR SUAS POSIÇÕES NAS ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS
O  estabelecimento,  deslocamento  ou  fundeio  de  plataformas  de  prospecção,  de

produção  de  petróleo  ou  gás,  de  navio  sonda,  de  navio-cisterna,  de  navio  dique,  poderão
constituir  obstáculo  à  navegação  e  fator  gerador  de  tráfego  especial,  sendo  necessário  o
conhecimento de sua posição exata para divulgação aos navegantes. O mesmo cuidado deve-se
ter para o posicionamento de monoboias, poitas e dutos submarinos, a fim de se obter uma
navegação segura.

a) Identificação
As  plataformas  empregam  sinalizações  visuais  e  sonoros  especiais  descritas  nas

Normas da Autoridade Marítima para Auxílios à Navegação (NORMAM-17/DHN).
O Estado de Santa Catarina possui: 
1 - Área Marítima de Itajaí (Carta Náutica nº 30 (INT 201)/DHN):

a) Floating Production Storage and Offloading “Cidade de Itajaí” (IMO 8322026)
FPSO localizada nas coordenadas φ 26o28’08”S/ λ 048o31’79”W. 
Plataforma é administrada pela empresa OCYAN S.A.   

b) Processo de Estabelecimento, Deslocamento ou Fundeio
O interessado pelo estabelecimento, deslocamento ou fundeio dos equipamentos ou

embarcações citadas acima deverá requerer à Capitania dos Portos de Santa Catarina (CPSC) ou
à Delegacia da respectiva jurisdição, com antecedência mínima de vinte (20) dias para análise e
aprovação do requerido, devendo cumprir: 

1) quando  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 e para o atendimento de casos de emergência, se necessário, com barreira de
contenção  instalada,  de  forma  que  possa  cobrir  toda  a  área  em  torno  da  estrutura  ou
embarcação; 

2) quando  equipamento  não  for  propulsada,  o  interessado deverá  apresentar  o
plano de reboque, plano de fundeio ou plano de amarração, conforme o caso, assinado por
Engenheiro Naval, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou aprovado
pela Sociedade Classificadora;

3) apresentar parecer do Serviço de Praticagem para avaliação dos riscos envolvidos; 
4) quando  a  entrada/saída,  fundeio  e  atracação  ocorrer  em  área  do  Porto

Organizado, deverá ser apresentada a anuência da Autoridade Portuária; 
5) quando do  deslocamento rebocado, o requerimento deverá constar o início do

deslocamento,  rumo, velocidade,  previsão de chegada e destino.  Este requerimento deverá
estar endereçada à Delegacia da área de atuação com cópia ao Comando do 5 Distrito Naval e à
CPSC, conforme preconiza às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência de
Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-08/DPC);

6) o responsável pelo deslocamento em até 24 horas, informar ao Agente local da
Autoridade Marítima, a chegada do dispositivo rebocado ao destino; 

7) quando do posicionamento de plataformas e unidades de produção de petróleo
ou gás,  o requerimento deverá conter as especificações técnicas constantes das Normas da
Autoridade Marítima para Obras,  Dragagens,  Pesquisa e Lavra de Minerais  Sob,  Sobre e às
Margens das Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM-11/DCP); e
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8) dependendo de condições especiais de manobra e permanência, o Agente local da
Autoridade Marítima poderá, sem prejuízo da segurança da navegação, prevenção da poluição
hídrica e ordenamento do tráfego aquaviário, estabelecer medidas adicionais.  de segurança.

c) Informações Mensais
Os responsáveis pelo posicionamento ou deslocamentos de plataformas e similares,

deverão encaminhar ao Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), até o dia cinco de cada mês,
com cópia para a CPSC ou a Delegacia da área de atuação, um mapa de controle, indicando o
posicionamento, no último dia do mês anterior, de todas as plataformas, navios-sonda, navios-
cisterna, boias e dutos submarinos.

d) Navegação Próxima à Plataforma de Petróleo (FPSO)
São proibidos o fundeio, a pesca e a navegação (neste caso, excetuam-se aquelas

destinadas ao apoio à plataforma), em um círculo de 1 (uma) milha náutica (MN) de raio em
torno da plataforma de exploração de petróleo. 

0513 – RECOMENDAÇÕES PARA FUNDEIO DE PLATAFORMAS EM ÁGUAS ABRIGADAS E SEMI-
ABRIGADAS
Em áreas abrigadas ou semi-abrigadas, com grande sensibilidade ambiental, em águas

restritas e/ou com grande fluxo de embarcações, as seguintes medidas de segurança para o
fundeio de plataformas devem ser adotadas, conforme a situação exigir:

a) as  plataformas  que  fundearão  em  águas  interiores  abrigadas  ou  semi-abrigadas
deverão ser apoiadas por rebocadores e embarcações, do tipo e tração estática longitudinal
(bollard  pull)  necessário  e  suficiente  visando a  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  Delegacia  da
Capitania dos Portos da área de jurisdição decidirá sobre o número, o tipo e o método de
utilização dos rebocadores, consultando se necessário o Prático, o agente de manobra e/ou os
demais envolvidos na faina;

b) devido a complexidade da manobra, poderá ser exigido pela Delegacia da Capitania
dos Portos a apresentação de um parecer do Serviço de Praticagem local, a fim de auxiliar na
avaliação dos riscos envolvidos;

c) que a movimentação de qualquer plataforma deverá contar com anuência prévia da
Delegacia da área de jurisdição;

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

e) que se verifique a infraestrutura  portuária  suporta  as  dimensões da unidade que
trafegará no canal e bacia de manobra;

f) que  se  certifique,  mediante  laudo  de  Engenheiro  e  teste  de  tração  estática  dos
cabeços, se o cais suporta receber a unidade;

g) a necessidade de consulta à Autoridade Aeronáutica, em função do calado aéreo da
unidade, quando do deslocamento e/ou fundeio nas proximidades de aeroportos; e

h) de adoção de condições especiais de manobra e permanência, o Capitão dos Portos
ou Delegado da Capitania dos Portos da área de atuação poderá, sem prejuízo da segurança da
navegação, prevenção da poluição hídrica e ordenamento do tráfego aquaviário, flexibilizar ou
adicionar medidas de segurança.
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0514 – BOIAS DE GRANDE PORTE
As boias de grande porte são aquelas que possuem volume superior a 2m³, geralmente

posicionadas em mar aberto, em apoio às diversas atividades e na sinalização de aproximação
portuária.

Estas  boias  representam  riscos  ao  navegante  não  somente  pelo  posicionamento  e
tamanho,  mas  pela  possibilidade  de  garrarem,  ficando  à  deriva,  devendo  os  responsáveis
manter as propriedades visuais, a manutenção estrutural e de posicionamento.

a) Identificação
As boias de grande porte e as empregadas nas sinalizações especiais em mar aberto

deverão ser identificadas com uma placa, contendo o nome da firma proprietária, o local de
fundeio previsto e o número de registro e ordem (NRORD).

O Estado de Santa Catarina possui:
1 - Área Marítima de São Francisco do Sul (CN n° 1804/DHN):

a) Monoboia da Empresa Transpetro – localizada nas coordenadas φ 26°13’52”S
λ 048°25'03”W.  Esta  monoboia  recebe  Navios  Tanques  para  realizar  a
transferência de petróleo à refinaria  Presidente Getúlio  Vargas  (Araucária  –
PR), por meio de dois oleodutos submarinos de 11,5 km de extensão.

b) Lançamento
1) O  lançamento  desses  artefatos  obedecerá  normas  específicas,  emitidas  pela

Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN); e
2) 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.  É
responsabilidade do proprietário a conservação e manutenção das condições adequadas para o
perfeito posicionamento das boias.

c) Providências no Caso de uma Boia Garrar
1) O navegante, ao encontrar uma boia à deriva, deverá informar, imediatamente, a

Capitania  dos  Portos  ou  Delegacia  com  jurisdição  sobre  a  área,  para  as  providências  de
divulgação em Aviso aos Navegantes; e

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

d) Navegação Próxima à Monoboia (Transpetro)
São proibidos o fundeio, a pesca e a navegação (neste caso, excetuam-se aquelas

destinadas ao apoio às equipes de operação da monoboia e do Navio fundeado), em um círculo
de 500 (quinhentos) metros de raio em torno da monoboia de São Francisco do Sul/SC.

0515 – OPERAÇÕES DE MERGULHO
As empresas envolvidas com atividades que envolvam o emprego de mergulhadores

deverão  cumprir  o  estabelecido  nas  Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Atividades
Subaquáticas (NORMAM-15/DPC).

a) Plano de Operação de Mergulho (POM) 
As empresas de mergulho deverão encaminhar por e-mail o POM diretamente à DPC

com cópia à Capitania dos Portos e à Delegacia da área de atuação a abertura de novas frentes
de trabalho, com no mínimo dez dias úteis de antecedência ao início do mergulho, conforme
previsto na NORMAM-15/DPC.
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CPSC ou à Delegacia da área de operação deverão encaminhar, também, a anuência
da  Autoridade Portuária (caso a operação ocorra na área portuária), termo de prestação de
serviço e a cópias dos TIE das embarcações envolvidas na faina. 

b) Comunicação
Os procedimentos abaixo deverão ser adotados para sinalização e interdição da área

onde ocorrem operações de mergulho: 
1) em todas as operações de mergulho serão utilizados balizamento e sinalização

adequados,  de  acordo  com  o  Código  Internacional  de  Sinais,  e  outros  meios
julgados necessários à segurança; e

2) em  operações  de  mergulho  realizadas  em  área  portuária  ou  área  de  tráfego
previsto de embarcações,  o contratante  e o prestador  de serviço de mergulho
deverão informar,  com antecedência  mínima de 72 horas,  o  início  efetivo das
operações à Delegacia da Capitania dos Portos da área de atuação, para efetuar a
interdição da área e a solicitação de publicação em Aviso aos Navegantes.

c) Casos Excepcionais:
Em face das especificidades ou nas situações emergenciais impreteríveis, tornando

inexequível o cumprimento do prazo estabelecido para a abertura de nova frente de trabalho, o
interessado deverá adotar os procedimentos nas situações abaixo transcritas:

1) nas inspeções visuais e pequenos serviços de manutenção subaquática, realizados
nas  obras  vivas  de  embarcações,  requerer  à  Capitania  dos  Portos  ou  suas  Delegacias
subordinadas, com 48 horas de antecedência, a autorização para o início da faina excepcional; e

2) nas intervenções subaquáticas emergenciais visando mitigar riscos à vida humana
e  ao  meio  ambiente,  requerer  à  Capitania  dos  Portos  ou  suas  Delegacias  subordinadas,  a
autorização para o início imediato das operações.

Requerimento ao Agente local da Autoridade Marítima deverá conter: 
1) os procedimentos básicos de garantia da integridade física dos mergulhadores;
2) Comunicação de Abertura de Frente de Trabalho (CAFT); e
3) Plano de Operação de Mergulho (POM).

– 5 – 18 de 23 – NPCP-SC
Rev. 1



SEÇÃO III
EVENTOS NÁUTICOS 

0516 – ENCONTROS E EVENTOS NÁUTICOS
Encontros  e/ou  eventos  náuticos,  pela  concentração  de  embarcações  e  número  de

pessoas  envolvidas,  é  toda  e  qualquer  reunião  de  embarcações,  sejam  fundeadas  sejam
navegando, que  possam vir a interferir na livre circulação de atividades náuticas, por em risco a
salvaguarda da vida humana, outras embarcações e/ou estruturas náuticas, tais como boias,
píeres ou cais.

Os  condutores/proprietários,  devido  a  concentração  de  embarcações,  deve  ter
redobrado cuidado com o ordenamento e a segurança da navegação, sendo a responsabilidade
individual na condução e manobrabilidade dentro da área navegável.

A realização de encontros, eventos e/ou passeios em grupo, igual ou superior a 10 (dez)
embarcações/moto aquáticas, será obrigatória a comunicação, de forma conjunta ou individual,
devendo os responsáveis avisar com antecedência a Capitania dos Portos e/ou as Delegacias
subordinadas, da área de jurisdição em que ocorrerá a concentração, assim como, cumprir o
preconizado no item 1.12 das Normas da Autoridade Marítima para Embarcações de Esporte e
Recreio  e  para  Cadastramento  e  Funcionamento  de  Marinas,  Clubes  e  Entidades  Náuticas
(NORMAM-03/DPC) e no item 1.8 das Normas da Autoridade Marítima para Embarcações do
Tipo Moto Aquática e para Motonautas (NORMAM-34/DPC).

Os  encontros  ocorridos  de  concentração  de  embarcações  de  Caixa  D’Aço  e  Tinguá
também devem cumprir os procedimentos acima descritos. 

Eventos  náuticos considerados  especiais,  tais  como procissões marítimas,  desafio de
surf  TOW-IN, shows pirotécnicos em balsas, encontram-se listados nos itens abaixo. 

0517 – PRINCIPAIS  PROCISSÕES  MARÍTIMAS  E  DEMAIS  EVENTOS  NÁUTICOS  NA  ÁREA  DE
JURISDIÇÃO
Os  Organizadores  para  realizarem  comemorações  públicas,  exibições,  recreações,

regatas,  competições,  festas religiosas  e  demais  eventos  náuticos,  visando  à  segurança  da
navegação  e  à  salvaguarda  da  vida  humana,  deverão  observar  as  regras  preconizados  nas
NORMAM-03/DPC,  em  especial  os  itens  1.11,  1.12  e  1.13,  além  das  demais  instruções
elencadas nesta Norma. 

a) Providências
Os  organizadores,  proprietários,  comandantes  de  embarcações  e  demais

responsáveis  prepostos,  visando  a  realização  do  evento  náutico  com  segurança,  deverão
cumprir os procedimentos abaixo: 

1) Comissão Organizadora:
I - requerer ao Agente local da Autoridade Marítima, impreterivelmente com 15

(quinze)  dias  de  antecedência,  a  anuência  do  evento,  contendo o  anexo  1-D da
NORMAM-03/DPC, preenchido, identificado e assinado pelo responsável do evento; 

II - isolar os pontos de embarque dos passageiros por cabos ou outro meio, de
modo a facilitar o controle, a contagem e impedir tumultos;

III - providenciar uma ambulância com equipe médica que ficará estacionada em
local predeterminado e do conhecimento de todas as autoridades envolvidas;

IV - planejar, junto com as equipes de salvamento, a forma de evacuação médica
dos acidentados, desde sua retirada da água até a remoção para um posto de saúde ou hospital
mais próximo, citando no requerimento o nome da unidade médica;
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V - divulgar  para  a  comunidade  participante,  de  preferência  com  auxílio  de
impressos, as exigências e medidas de segurança adotadas;

VI - prover  para  o  evento,  conforme  o  número  de  embarcações,  pessoas
envolvidas e dimensões da derrota a ser realizada, uma ou mais embarcações de apoio com
capacidade  para  efetuar  o  reboque  de  qualquer  outra  embarcação  participante,  contendo
coletes  salva-vidas  reserva,  megafone,  luzes  especiais  para  alertar  demais  embarcações  e
dispositivos pirotécnicos;

VII - providenciar  para  que  as  embarcações  participantes  atraquem  e
desatraquem ordenadamente;

VIII - providenciar autorização da Autoridade Portuária, se o evento interferir em
área de Porto Organizado; e 

IX – divulgar a todos os requisitos de segurança.
2) Proprietário\Comandante das Embarcações: 

I - as embarcações só poderão ser manobradas por pessoal habilitado;
II - todas  as  embarcações  que  não  forem  classificadas  para  transporte  de

passageiros deverão apresentar laudo de engenheiro naval, com Anotação de Responsabilidade
Técnica  (ART)  atestando  a  capacidade  máxima  de  passageiros,  bem  como,  a  estabilidade,
inclinação e manobrabilidade da embarcação;

III - Mestre/Comandante de embarcação serão responsáveis: 
   a) pelo controle rigoroso da quantidade de pessoas a bordo, não excedendo o

prescrito no Termo de Inscrição de Embarcações (TIE) e não sendo permitido
passageiros  transitando  no teto  do passadiço  “tijupá”,  nas  bordas  ou  em
outros lugares das embarcações que possam vir a causar acidente;

   b) pela  distribuição  dos  passageiros  a  bordo  que  deverão  estar sentados
durante todo o evento; 

   c) pela ordem e disciplina a bordo,  podendo solicitar  a Autoridade Policial  a
retirada de qualquer passageiro que venha prejudicar as atividades de bordo
ou a segurança da navegação;

   d) pelo cumprimento dos dispositivos de segurança estabelecidos pelas Normas
da Autoridade Marítima em vigor; 

   e) dependendo  das  condições  do  evento,  pela  exigência  de  que  crianças
menores de 12 (doze) anos e adultos maiores de 60 (sessenta) anos estejam
vestidos com coletes salva-vidas durante toda a navegação; 

   f) pela demostração do uso dos coletes e boias salva-vidas; e
   g) por não permitir que a embarcação desatraque sem que sejam cumpridos

todos os itens de segurança. 
IV - reservar vagas nas embarcações para no caso da presença de Autoridades,

fazendo-se acompanhar de comitiva, a fim de evitar constrangimentos das mesmas e demais
participantes  por  ocasião  de  embarque,  uma  vez  que  não  será  permitido  o  excesso  de
passageiros;

V - não entregar  a  condução da embarcação a  pessoa não habilitada ou que
tenha ingerido bebida alcoólica;

VI - ter a bordo todo o material de navegação, salvatagem e combate a incêndio
que compõe a dotação prevista nas NORMAM e, em especial, coletes salva-vidas  suficientes
para todos os passageiros, nos tamanhos adulto e infantil, caso haja crianças a bordo;

VII - antes  de se fazer ao mar,  deixar  no iate  clube,  ou marina que utiliza,  ou
colônia de pesca a qual for associado, ou ainda com qualquer pessoa de confiança, uma relação
com o nome de todas as pessoas abordo, bem como o percurso da viagem que empreenderá;
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VIII - não movimentar propulsores havendo perigo de acidentes com pessoas na
água ou risco de avarias em outras embarcações; 

IX - não  fazer  zigue-zague  e  nem  provocar  marolas  desnecessárias  em  áreas
restritas ou congestionadas por outras embarcações;

X - não cortar a proa de outra embarcação em movimento;
XII - não se aproximar demasiadamente de outras embarcações; e
XIII - manter-se afastado do dispositivo de escolta.

b) Eventos Anuais
O Estado de Santa Catarina possui os seguintes eventos anuais tradicionais:
1) Procissão marítima Nossa Senhora dos Navegantes

Nos meses de fevereiro e de março ocorrem a realização de diversas procissões
marítimas no litoral catarinense em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes. 

2) Desafio de Ondas Grandes (TOW-IN)
TOW-IN é uma técnica de surf em ondas grandes com auxílio de moto aquática,

enquanto um pilota o equipamento (moto aquática) o outro surfista que está na prancha de
surf, é rebocado por meio de um cabo para dentro de uma onda.

Anualmente  entre  os  meses  de  maio  e  setembro,  em  Pedra  do  Campo  Bom
conhecida como “Laje da Jagua” no município de Jaguaruna, localizado a cerca de 2,8 milhas
náuticas (MN) da costa nas coordenadas φ 28º44’36”S / λ 048º59’43”W; e na praia do Cardoso,
município de  Laguna, localizada no  Farol de Santa Marta (Área de Jurisdição da Delegacia da
Capitania dos Portos em Laguna) ocorrem o desafio de ondas grandes denominadas TOW-IN.

A  Pedra  de  Campo  Bom  (Laje  da  Jagua)  está  na  área  costeira  de  navegação,
contudo excepcionalmente para eventos TOW-IN poderá ser autorizado a utilização de moto
aquática  após  o  interessado  cumprir  os  requisitos  estabelecidos  na  alínea  anterior,  pelos
organizadores  e  praticantes  deste  esporte,  sendo  recomendado  que  o  condutor  da  moto
aquática seja um profissional  do surf de ondas grandes e possua os cursos de apneia para
surfistas e de resgate em moto aquática.

c) Avisos Aos Navegantes
Os eventos náuticos devem estar  devidamente autorizados pelos órgãos  federais,

estaduais e/ou municipais responsáveis pela área de navegação e ter anuência do Agente da
Autoridade Marítima para trafegar, devendo o interessado/organizador com 5 (cinco) dias de
antecedência  requerer  a  divulgação  em Avisos  aos  Navegantes,  conforme preconizado  nas
Normas da Autoridade Marítima para Navegação e Cartas Náuticas (NORMAM-28/DHN), pois
sem a devida publicação o evento será cancelado. 

0518 – REALIZAÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS EM BALSAS (QUEIMA DE FOGOS )
a) Instruções Gerais: 

O  fundeio  de  dispositivos  flutuantes,  balsas,  chatas  e  outras  embarcações  para
servirem  como  base  de  apoio  de  um  conjunto  de  fogos,  exclusivamente  com  relação  à
segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição causada
por embarcações, estão condicionadas ao cumprimento das Normas da Autoridade Marítima e
à apresentação dos documentos previstos neste item.

A  atribuição  do  representante  da  Autoridade  Marítima  na  realização  de  shows
pirotécnicos se restringe aos fatores concernentes à segurança da navegação, à salvaguarda da
vida humana no mar e à prevenção de poluição hídrica por embarcações. A autorização para a
efetiva queima de fogos é de responsabilidade das autoridades competentes.
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b) Local do Evento: 
A área de segurança da balsa/flutuante deverá ser demarcada por boias luminosas

pintadas na cor amarela, que deverão também exibir uma luz na cor encarnada, posicionadas à
distância de uma vez e meia (1,5) o alcance máximo previsto dos fogos de artifício.

c) Embarcações a serem Empregadas: 
1) as balsas/flutuantes deverão ser fundeadas a uma distância superior a área de

queda do pirotécnico da praia ou de terra mais próxima, em posição marcada por uma poita de
amarração com uma boia amarela luminosa. Estas embarcações deverão ser sem propulsão,
sem combustível e não poderão ser tripulada ou ter qualquer passageiro a bordo;

2) as balsas/flutuantes que serão empregadas para acomodações dos artefatos piro-
técnicos deverão ser inscritas na Capitania dos Portos ou Delegacias da área de atuação pela Di-
visão de Cadastro de Embarcações com antecedência de até 20 dias da realização do evento;

3) a  inscrição  das  embarcações  citadas  no  item  anterior  deverão  apresentar
Memorial Descritivo contemplando a descrição do Sistema de Fundeio e Reboque, Declaração
de  Engenheiro  Naval  atestando  a  estabilidade  e  resistência  estrutural,  Plano  de  Reboque,
Planta de Situação, Plano de Ancoragem. 

Todos os documentos deverão ser acompanhados pela respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART),  a qual deve contemplar o Projeto e Execução referente aos
documentos citados; 

4) o  engenheiro  responsável  pela  instalação  dos  dispositivos  deverá  emitir
declaração, atestando a conformidade da documentação apresentada com a efetiva execução e
instalação dos sistemas nas embarcações empregadas para à queima de fogos;

5) as  embarcações  rebocadoras  das  balsas/flutuantes,  tripuladas  por  aquaviários,
deverão  permanecer  posicionados  nas  proximidades  das  balsas,  desde  seu  fundeio  até  o
término da queima, com a capacidade de realizar o reboque imediato, se necessário, e dotadas
de mangueiras/bombas de incêndio com vazão superior a 15 m3/hora; e

6) as embarcações exclusivas na atividade de apoio à segurança do entorno da balsa
devem atuar  de forma a impedir  a aproximação de outras  embarcações não envolvidas  na
organização do evento e a quantidade destas será estabelecida pelo Agente local da Autoridade
Marítima. Deverão estar guarnecida e navegando com seis (6) horas de antecedência do início
do evento. 

d) Organizador do Evento:
O interessado na realização do evento deverá providenciar obrigatoriamente: 
1) declaração que a distância de fundeio das embarcações será maior que o alcance

do maior pirotécnico empregado, em relação à praia;
2) isolamento  da  área  para  a  navegação,  por  meio  de  boias  com  iluminação

encarnada, mantendo uma distância máxima de 80 metros umas das outras;
3) retirada  de  todas  as  embarcações  do  perímetro  isolado,  antes  do  fundeio  da

embarcação/dispositivos a serem utilizados para o show; 
4) autorização da Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos;
5) registro da empresa responsável junto ao Exército Brasileiro;
6) autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para queima de fogos;
7) autorização, se a área exigir, da Autoridade Portuária;
8) autorização, se a área exigir, do Serviço de Proteção ao Voo;
9) autorização do Corpo de Bombeiros Militar;
10)Plano Descritivo do Evento (constar, dentre outros itens, a evacuação médica de

acidentados para local  preestabelecido;  extrato da carta náutica com as posições sugeridas
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para  os  flutuantes  e  balsas;  o  número  e  características  dos  rebocadores  e  embarcações
apoiadoras); 

11)Termo  de  responsabilidade  da  empresa  do  evento  e  da  empresa  contratada,
responsabilizando-se pela remoção de embarcação/balsa do fundo do mar ou do rio caso venha
a naufragar; e

12)remoção da embarcação e de todos os demais aparatos utilizados no evento, em
até 24 horas após a realização do mesmo.

e) Inspeções:
1) A Autoridade Marítima realizará inspeção no local pretendido para fundeio das

balsas/flutuantes, e avaliará se as condições geográficas do local reúnem as condições mínimas
de  segurança  para  queima de  fogos  quanto  ao  estado  do mar,  vento  e  demais  condições
meteorológicas reinantes na região; 

2) Antes da autorização para o tráfego das embarcações envolvidas no evento (balsa
e das embarcações de apoio), estas deverão ser vistoriadas para o cumprimento das providên-
cias solicitadas e as conformidades preconizadas nas NORMAM-02/DPC e NORMAM-03/DPC; 

0519 – PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, REGISTRO E APERFEIÇOAMENTO
O setor de Segurança do Tráfego Aquaviário da Capitania dos Portos e suas Delegacias

executará  as  ações  previstas  para  o  acompanhamento  dos  eventos  náuticos,  mantendo
controle e arquivo referente às ações implementadas, visando ao contínuo aperfeiçoamento
dos procedimentos adotados e das orientações a serem prestadas à comunidade aquaviária.

Na  fase  de  planejamento,  as  Autoridades  de  Segurança  Pública  dos  municípios,  os
coordenadores dos eventos e a Autoridade Marítima, deverão realizar reunião prévia, visando
ao contínuo aperfeiçoamento dos procedimentos.

0520 – CAMPANHAS EDUCATIVAS
A  CPCS  e  suas  Delegacias  subordinadas  desenvolvem  campanhas  educativas  para

conscientizar  a  comunidade  local  da  importância  das  normas,  procedimentos  e  regras
concernentes à segurança da navegação e do tráfego aquaviário, no sentido de salvaguardar a
vida humana e a prevenir a poluição do meio hídrico.

a) Operação Verão
Anualmente as militares integrantes do Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviários

(SSTA) realizam a “Operação Verão”, essa operação consiste na intensificação da fiscalização
das atividades náuticas no Estado de Santa Catarina a fim de se evitar acidentes.  

b) Capitania / Delegacias Itinerantes
Considerando a amplitude de sua área de jurisdição, de modo a tornar a atuação da

Autoridade Marítima abrangente em todos os municípios que a compõem, a Capitania dos Por-
tos de Santa Catarina e suas Delegacias subordinadas executarão a atividade itinerante, consis-
tindo na permanência, por determinado período, de uma equipe de Inspetores Navais nos mu-
nicípios mais distantes da jurisdição, visando o atendimento da comunidade aquaviária local.

Para  a  consecução dessa  atividade,  incentiva-se  a  cooperação mútua  dos  Órgãos
Públicos das localidades com a Autoridade Marítima, de modo a manter o fluxo adequado de
informações a respeito da demanda de atividade aquaviária observada nos municípios.

c) Outras Campanhas
Objetivando a divulgação da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário e das Normas da

Autoridade Marítima, outras campanhas poderão ser realizadas a qualquer momento, incluindo
a apresentação de Palestras sobre o assunto às comunidades náuticas.
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CAPÍTULO 6

VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO

SEÇÃO I
CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE, SINALIZAÇÃO NÁUTICA E NAVEGAÇÃO

O Estado de Santa Catarina, área de jurisdição da CPSC e suas Delegacias subordinadas,
possui diversos rios, canais, lagoas e furos navegáveis não cartografados, tendo em vista essa
característica,  os  navegantes  devem  ter  cautela  e  se  informar  junto  aos  Comandantes  de
embarcações ou “práticos locais”, com experiência em navegação nessas vias, para que possam
demandar essas áreas com segurança.

0601 – VIAS NAVEGÁVEIS CARTOGRAFADAS
A extensão navegável das áreas/vias navegáveis cartografadas estão descritas abaixo:

Tabela das Vias Navegáveis Cartografadas do Estado de Santa Catarina

VIAS 
NAVEGÁVEIS

EXTENSÃO
(KM)

PROJEÇÃO 
NAVEGÁVEL

NAVEGAÇÃO CARTA
NÁUTICA

Projeção (N/E) Projeção (S/W) Categoria Sinalização Situação

Canal de acesso Norte
Ilha de Florianópolis

34,4 km
φ 27º20’00”S

λ 048º26’00”W
φ 27º35’40”S

λ 048º34’00”W
A

2 FTE
e 1 BL

Boa 1902 / DHN

Canal de acesso Sul
Ilha de Florianópolis

31,0 km
φ 27º35’55”S

λ 048º33’55”W
φ 27º51’30”S

λ 048º32’30”W
A

2 FAR, 2 FTE 
e 1 BL

Restrita 1902 / DHN

Baia da Babitonga 18,5 km
φ 26º09’18”S

λ 048º33’00”W
φ 26º16’12”S

λ 048º40’44”W
A

Diversos FTE
e BL

Boa 1804 / DHN

Rio Itajaí-Açú 18,2 km
φ 26º54’50”S

λ 048º38’02”W
φ 26º50’42”S

λ 048º43’09”W
A

Diversos FTE
e BL

Boa 1841 / DHN

Lagoa Santo Antônio 5,8 km
φ 28º29’40”S

λ 048º44’40”W
φ 28º29’00”S

λ 048º47’08”W
A

2 FTE, 1 BC
e 1 BL

Restrita 1901 / DHN

Lagoa Santo Antônio 1,2 km
φ 28º29’00”S

λ 048º47’08”W
φ 28º28’39”S

λ 048º47’33”W
B Inexistente Restrita 1901 / DHN

Significados dos Termos:
√ Categoria A - é o canal ou rio com mais de 2,10 m de profundidade durante 90% dos dias do ano;
√ Categoria B - é o canal ou rio de 1,30 a 2,10 m de profundidade durante 90% dos dias do ano;
√ Projeção (N/E) - é o ponto de projeção cartográfica mais ao norte e/ou a leste;
√ Projeção (S/W) - é o ponto de projeção cartográfica mais ao sul e/ou a oeste;
√ Sinalização BC - sinal de auxílio à navegação tipo boia cega;
√ Sinalização BL - sinal de auxílio à navegação tipo boia luminosa;
√ Sinalização FAR - sinal de auxílio à navegação tipo farol, alcance luminoso superior a 10 MN;
√ Sinalização FTE - sinal de auxílio à navegação tipo farolete, alcance luminoso inferior a 10 MN;

a) Área da Capitania dos Portos de Santa Catarina:
1) Canal  de  acesso  Norte  da  Ilha  de  Florianópolis  é  possível  navegar,  quando  as

condições ambientais permite, de forma apropriada e com segurança, pois a entrada da boca da
barra, entre a Ponta Trinta Reis e a Ponta das Canas possui uma largura de 10,0 km com uma
profundidade média de 9,5 m.

Esse canal é possível de navegar até a projeção norte da Ponte Hercílio Luz (Centro
de Florianópolis) e possui três sinalizações de perigo isolado dentro da baía norte.

2) Canal de acesso Sul da Ilha de Florianópolis é de difícil navegação, pois a entrada
da barra, entre a Ponta dos Naufragados e a Ilha de Araçatuba, possui  largura de 250,0 m,
condições ambientais adversas provenientes das correntes sudeste e a baia sul (da Ponta dos
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naufragados ao sul da Ponte Pedro Ivo Campos) tem profundidade média de 2,20 m e várias
áreas assoreadas.

O canal de acesso Sul é balizado pelo farol de Naufragados e, mais ao interior da
baia, pelo farolete de Cardos, na posição φ 27º48’52.8”S / λ 048º34’48.6”W, e empregado por
pequenas embarcações tendo as características restritas de navegação descritas na CN nº 1902/
DHN. A entrada na baia sul tem o rumo de aproximação sugerido de 310º, entre os Faróis da
Ilha de Coral, à sudoeste da derrota, na cor branca, intermitente 3s e alcance 14M, na posição φ
27º 50’07.8”S /  λ  048º34’07.2”W, e da Ponta dos  Naufragados,  a  nordeste,  na cor  branca,
intermitente 15s e alcance 18M, na posição φ 27º56’00”S λ 048º32’35.4”W. 

3) Os acessos, por qualquer canal, somente deve ser feito por navegante que tenha
perfeito  conhecimento  da  área;  os  canais  e  as  baías  sul  e  norte  são  muito  assoreadas  e
apresentam inúmeras pedras submersas, devendo ser consultada a publicação Roteiro Costa
Sul. Nas Baías não existem fundeadouros e nem regulamentação municipal definindo-os, além
do fundo em sua maioria ser formado por lama. Em qualquer situação, não há abrigo para os
ventos dos Quadrantes Norte, Oeste e Sul.

b) Área da Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul:
O complexo estuarino da Baia da Babitonga compreende uma superfície hídrica de

aproximadamente 160 km2,  possuindo atualmente duas bacias de evoluções que abrigam o
Complexo Portuário São Francisco do Sul – Itapoá e um canal de acesso balizado de acesso ao
Mar  Aberto,  sendo  52,6  km2 desta  baia  cartografados,  contendo diversas  boias  e  faroletes
sinalizadoras; vários pontos de fundeio e inúmeros perigos submersos, conforme descritos na
Carta Náutica nº 1804/DHN. 

c) Área da Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí:
O Rio Itajaí-Açú abriga o Complexo Portuário Itajaí – Navegantes, diversos estaleiros,

terminais de uso privativo, marinas, clubes náuticos, posto de abastecimento, entre outros, a
fim de garantir à segurança da navegação e o ordenamento do tráfego aquaviário do canal de
navegação fluvial e suas bacias de evoluções,  contêm  diversas boias e faroletes sinalizadoras
ao longo desse rio e nas margens existem inúmeros perigos submersos, conforme descritos na
Carta Náutica no 1841/DHN.

O canal fluvial navegável encontra-se cartografado por uma extensão de 18,2 km, da
foz  até  o  lado sul  da  ponte  da  Rodovia  Governador  Mário  Gomes  (BR-101).  Entretanto,  o
navegante deve ter atenção, pois este canal sofre com o processo de assoreamento contínuo
em virtude do aporte  de  sedimentos  em suspensão no rio  e  das  correntes  de fundo para
montante que carregam os sedimentos finos da plataforma interna para o interior do estuário
(RBRH, Jan/Mar 2002), fazendo com que as Autoridades Portuárias e os Administradores dos
Terminais de Uso Privativo providenciem constante dragagem de manutenção para manter os
parâmetros operacionais portuários, a navegação e manobrabilidade das embarcações. 

d) Área da Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna:
A  Lagoa  de  Santo  Antônio  abriga  o  Terminal  Pesqueiro  de  Laguna  e  diversos

empreendimentos náuticos. A entrada da Lagoa quando está sob a incidência dos ventos fortes
provenientes dos Quadrantes Norte, Nordeste e Leste a barra fica interditada devido as fortes
arrebentações.

A  barra,  o  canal  e  a  lagoa  são  sujeitas  a  alterações  de  profundidade  e  de
deslocamento dos bancos de areia, não devendo ser navegado sem o perfeito conhecimento do
local.  As profundidades descritos em 1.989 na Carta Náutica no 1901/DHN possuem trechos
com categorias A e B conforme descritos na tabela acima. 

– 6 – 2 de 24 –  NPCP-SC
Rev. 1

                                                                



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.
Constam abaixo as vias navegáveis não cartografadas do Estado de Santa Catarina:

a) Área da Capitania dos Portos de Santa Catarina:
Tabela das Vias Navegáveis Não Cartografadas

VIAS 
NAVEGÁVEIS

EXTENSÃO
(KM)

PROJEÇÃO 
NAVEGÁVEL

NAVEGAÇÃO

Projeção da Desembocadura Categoria Município(s)

Lagoa da Conceição 19,71 km2 φ 27º36’20”S λ 048º27’45”W A Ilha de Florianópolis

Lagoa do Peri 5,16 km2 φ 27º43’42”S λ 048º30’38”W A Ilha de Florianópolis

Rio Arirú 0,7 km φ 27º40’53”S λ 048º38’23”W B Palhoça

Rio Biguaçu  12,3 km φ 27º29’43”S λ 048º38’25”W A/B Biguaçu

Rio Capivara 23 km φ 28º28’10”S λ 049º49’02”W B Bom Jardim da Serra

Rio Cubatão 14,4 km φ 27º41’54”S λ 048º38’12”W A/B Palhoça

Bacia do Rio da Madre 535 km2 φ 27º54’15”S λ 048º35’21”W A Palhoça

Rio Jangada 82 km φ 26º22’53”S λ 051º15’41”W A/B Porto União

Rio Massiambu 70 km φ 27º49’28”S λ 048º37’13”W A Palhoça

Rio Negro 250 km φ 26º01’29”S λ 050º29’20”W A/B Canoinhas

Bacia do Rio Ratones 61 km2 φ 27º27’57”S λ 048º31’04”W A Ilha de Florianópolis

Rio Tavares 1,5 km φ 27º38’58”S λ 048º31’28”W B Ilha de Florianópolis

Rio Tijucas 30 km φ 27º14’44”S λ 048º36’54”W A/B Tijucas

Rio Uruguai * 400 km φ 27º10’05”S λ 053º50’14”W A/B Zortéa/SC 

√ Projeção da Desembocadura – lugar onde curso fluvial despeja suas águas (mar, baía, furo ou outro rio).
√ Categoria A - é o canal ou rio com mais de 2,10 m de profundidade durante 90% dos dias do ano; e
√ Categoria B - é o canal ou rio de 1,30 a 2,10 m de profundidade durante 90% dos dias do ano.

1) O Rio Uruguai possui  1.770 km de extensão, dos quais aproximadamente 400 Km
dentro desta jurisdição,  fazendo divisa com o Estado do Rio Grande do Sul  e  grande parte
navegável.  Entretanto,  alguns  trechos  existem  soleiras  rochosas  e  bancos  de  areia  que
restringem à navegação. A projeção indica o marco divisório dos Estados SC/RS e a Argentina. 

A atividade mais intensa ocorre na navegação de travessia entre os municípios, com
embarcações  de  pouco  calado,  atualmente  entre:  1)  Águas  de  Chapecó/SC  e  Alpestre/RS;
2) Alto Bela Vista/SC e Marcelino Ramos/RS; 3) Capinzal/SC e Machadinho/RS; 4) Chapecó/SC e
Erval Grande/RS; 5) Concórdia/SC, Marcelino Ramos/RS e  Mariano Moro/RS;  6)  Mondaí/SC e
Vicente  Dutra/RS;  7)  Itapiranga/SC,  Barra  do  Guarita/RS  e  Caiçara/RS;  8)  Palmitos/SC  e
Alpestre/RS.  

b) Área da Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul:
Tabela das Vias Navegáveis Não Cartografadas

VIAS 
NAVEGÁVEIS

EXTENSÃO
(KM)

PROJEÇÃO 
NAVEGÁVEL

NAVEGAÇÃO

Projeção da Desembocadura Categoria Município(s)

Baia da Babitonga * 107,4 km2 φ 26º16’12”S λ 048º40’44”W A São Francisco do Sul a Joinville.

Rio Acaraí 15 km φ 26º13.13’S λ 048º31.20’W A São Francisco do Sul

Rio Araquari 15 km φ 26º27.15’S λ 048º35.70’W A Barra do Sul

Rio Cachoeira 14 km φ 26º17.70’S λ 048º45.10’W A Joinville 

Rio Cubatão 12 km φ 26º13.06’S λ 048º46.18’W A Joinville

Rio Itapocu 89 km φ 26º34.50’S λ 048º39.50’W A/B Barra Velha

Rio Monte de Trigo 4,5 km φ 26º13.00’S λ 048º35,50’W A/B São Francisco do Sul

Rio Palmital  25 km φ 26º12.90’S λ 048º46.00’W A/B Joinville
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VIAS 
NAVEGÁVEIS

EXTENSÃO
(KM)

PROJEÇÃO 
NAVEGÁVEL

NAVEGAÇÃO

Projeção da Desembocadura Categoria Município(s)

Rio Paranaguá Mirim 23 km φ 26º21.10’S λ 048º42.45’W A/B São Francisco do Sul

Rio Parati 12,8 km φ 26º22.12’S λ 048º43.04’W A/B Araquari

Rio Saí-guaçu 5,5 km φ 25º58.60’S λ 048º35.90’W A/B Itapoá

Rio Saí-mirim 6,5 km Φ 25º59.50’S λ 048º36.10’W A/B Itapoá

Rio Ubatuba 2,5 km φ 26º11.85’S λ 048º33.45’W A/B São Francisco do Sul

√ Projeção da Desembocadura – lugar onde curso fluvial despeja suas águas (mar, baía, furo ou outro rio);
√ Categoria A - é o canal ou rio com mais de 2,10 m de profundidade durante 90% dos dias do ano; e
√ Categoria B - é o canal ou rio de 1,30 a 2,10 m de profundidade durante 90% dos dias do ano.

1) Baia da Babitonga tem 160 km2 de área navegável, sendo que 52,6 km2 descritos na
Carta  Náutica   nº  1804/DHN  e  possuindo  canais  estuarinos  associados  a  desembocaduras
fluviais  pelos  Rios  Cubatão,  Cachoeira,  Parati Mirim  e  Paranaguá  Mirim.  A  projeção  de
desembocadura proporciona a continuidade da área navegável descrita no item anterior. 

c) Área da Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí:
Tabela das Vias Navegáveis Não Cartografadas

VIAS 
NAVEGÁVEIS

EXTENSÃO
(KM)

PROJEÇÃO 
NAVEGÁVEL

NAVEGAÇÃO

Projeção da Desembocadura Categoria Município(s)

Rio Camboriú 8,57 km φ 27°00'13.8"S λ 048°36'09"W B Balneário Camboriú

Rio Itajaí-Açu * 56,2 km φ 26º50’39.0”S λ 048º43’12”W A/B Itajaí (BR-101) até Blumenau

Rio Itapocu 116 km φ 26°34'52.8"S λ 048°39'52"W B Barra Velha até jaraguá do Sul

Rio Piçarras 1,6 km φ 26°46'12.8"S λ 048°39'38"W B Balneário Piçarras

Rio Tijucas 110 km φ 27°14'45.4"S λ 048°36'53"W B Tijucas até Rancho queimado

√ Projeção da Desembocadura – lugar onde curso fluvial despeja suas águas (mar, baía, furo ou outro rio).
√ Categoria A - é o canal ou rio com mais de 2,10 m de profundidade durante 90% dos dias do ano; e
√ Categoria B - é o canal ou rio de 1,30 a 2,10 m de profundidade durante 90% dos dias do ano.

1) Rio Itajaí-Açu é navegável da foz até as instalações do Museu da Água em Blumenau,
a  partir  deste  ponto  existem em seu curso numerosas  corredeiras  e  soleiras  rochosas,  não
tendo suficiente profundidade para permitir a passagem de embarcações de certo porte,  em
trechos isolados aparece o serviço de travessia entre as localidades.

2) Rio Camboriú é  proibido o fundeio em qualquer trecho que seja empregado como
canal de navegação. 

d) Área da Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna:
Tabela das Vias Navegáveis Não Cartografadas

VIAS 
NAVEGÁVEIS

EXTENSÃO
(KM)

PROJEÇÃO 
NAVEGÁVEL

NAVEGAÇÃO

Projeção da Desembocadura Categoria Município(s)

Lagoa de Santo Antônio,
Imaruí  e Mirim*

183,8 km² φ 28º28’39”S λ 048º47’33”W B
Laguna, Imaruí, Imbituba e 
Pescaria Brava.

Rio Araranguá 35,0 km φ 28º53’30”S λ 049º17’50”W B Araranguá

Rio Tubarão 30,0 km φ 28º30’10”S λ 048º47’16”W B Laguna e Tubarão

Rio Urussanga 2,0 km φ 28º48’15”S λ 049º11’22”W B Balneário Rincão e Jaguaruna

Rio D’unas 10,0 km φ 28º18’50”S λ 048º51’60”W B Imbituba e Imaruí

√ Projeção da Desembocadura – lugar onde curso fluvial despeja suas águas (mar, baía, furo ou outro rio);
√ Categoria A - é o canal ou rio com mais de 2,10 m de profundidade durante 90% dos dias do ano; e
√ Categoria B - é o canal ou rio de 1,30 a 2,10 m de profundidade durante 90% dos dias do ano.
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1) Lagoa de Santo Antônio, Imaruí e Mirim tem 183,8 km² de área estuarina, sendo que
2,5 km2 descritos na Carta Náutica nº 1901/DHN. A projeção de desembocadura proporciona a
continuidade da área navegável descrita no item anterior.

Observação:  Lagoas  com  graves  restrições  de  calado,  aconselhável  que  o  navegante
tenha prévio conhecimento da área navegável. 

e) Lagoas e barragens
Nas lagoas e barragens da jurisdição, onde exista navegação, deverão ser observados

os seguintes limites: 
1) 100 metros da margem para embarcações a vela; e
2) 200 metros da margem para embarcações a motor.

0603 – REGRAS PARA NAVEGAÇÃO INTERIOR
O Estado de Santa Catarina possui diversas atividades náuticas, de esporte e/ou recreio

e de cunho comercial, nos limites geográficos para navegação interior que são caracterizadas
pelas áreas abrigadas, tais como lagos, lagoas, baías, rios e canais, e parcialmente abrigadas,
onde  é  observado  ondas  com alturas  significativas  e/ou  combinações  adversas  de  agentes
ambientais.

As regras específicas para a navegação interior foram estabelecidas visando a segurança
da  navegação,  o  ordenamento  do  tráfego  aquaviário  e  a  salvaguarda  da  vida  humana,
principalmente as decorrentes do  Regulamento Internacional  para Evitar  Abalroamentos  no
Mar (RIPEAM-72) ratificadas e aceitas pelo Estado Brasileiro.

a) Visibilidade Baixa
O litoral catarinense possui  a ocorrência denominada nevoeiro marítimo, entre os

meses de junho a setembro, que restringe a navegabilidade em virtude da baixa visibilidade e
das condições meteorológicas reinantes. 

Na navegação de travessia ocorrida nos rios e canais navegáveis ocorrem, também,
fortes nevoeiros e ventos característicos da região, cabe ao condutor de balsas de travessias
içar e travar as rampas de embarque e desembarque com a elevação mínima de 30o.

Após a constatação das condições meteorológicas adversas, a critério do Capitão dos
Portos ou do Delegado da Capitania dos Portos de jurisdição, após ouvida as Empresas e órgãos
envolvidos,  o  tráfego  de  embarcações  poderá  ser  interrompido  e  o  comunicando  será
tempestivamente encaminhado às Entidades Náuticas e Empresas.
 b) Restrições de Velocidade

Existem diversas áreas de navegação que em virtude de suas peculiaridades possuem
navegabilidade restritas quanto à velocidade, são estas: 

1) Baia  da  Babitonga,  na  área  portuária,  da  laje  grande  de  baixo,  φ  26°13'02”S
λ 048°38'36"W, em direção ao interior da Baia, a velocidade máxima admitida é
de 10 (dez) nós (Carta Náutica no 1804/DHN);

2) Canais de navegação dos Rio Cubatão, Rio Cachoeira e Rio Palmital, a velocidade
máxima permitida será de 5 (cinco) nós;

3) Na área compreendida entre a primeira baliza amarela do canal de acesso ao Iate
Clube Capri ate  o fim da área navegável do Canal do Iriri, a velocidade máxima
permitida e de 5 nós. No canal do Capri, a velocidade máxima é de 3 nós;

4) Canal de navegação do Rio Itajaí-Açu a velocidade máxima permitida, da foz até
as instalações  Estaleiro Detroit  Brasil,  φ  26°51'24”S / λ  048°43'16"W,   é  de 7
(sete)  nós.  O  navegante  deve  ter  especial  atenção  aos  navios  mercantes  em
trânsito e a travessia de balsas entre os municípios de Itajaí  e Navegantes,  φ
26°53'09”S / λ 048°40'51"W (Carta Náutica no 1841/DHN); 
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5) Canal de  navegação do Rio Camboriú a velocidade máxima permitida será de 5
(cinco)  nós,  sendo  proibidos  o  fundeio  e  as  manobras  de  exibição  de
embarcações;

6) Canais  de  navegação dos  Rio Rebello,  Rio Piçarras  e Rio Tijucas,  a  velocidade
máxima permitida será de 3 (três) nós;

7) Represa  do  Goio-En  (Chapecó-SC)  a  velocidade  máxima  permitida  para  a
aproximação  dos trapiches e cais das marinas e iates clubes é de 3 (três) nós,
sendo proibidas exibições nas áreas próximas aos trapiches;

8) Trânsito  das  embarcações,  na  área  de  navegação  de  travessia  das  Balsas,  a
velocidade máxima permitida  é  de 3  (três)  nós,  sendo proibido  manobras  de
exibição, de aproximação ou atracação na Balsa;

9) Canal de acesso a Lagoa da Conceição, na Ilha de Santa Catarina, a velocidade
máxima admitida é de 5 (cinco) nós (Cartas Náuticas no 1902/DHN);

10) Canal de navegação entre a Ponte Hercílio Luz e a Ponte Pedro Ivo Campos, que
liga à Ilha de Santa Catarina ao continente, a velocidade máxima admitida será de
8 (oito) nós (Cartas Náuticas no 1902/DHN);

11) Bacia hidrográfica do Rio da Madre possuem diferentes velocidades máximas que
estão relacionadas na alínea c do item 0607; 

12) Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé  a velocidade máxima admitida é de 5
(cinco) nós (Cartas Náuticas no 1902/DHN); e 

13) Canal de navegação da Lagoa do Santo Antônio, da foz até o Porto de Laguna, φ
28º29’40”S/ λ 048º44’60”W, é de 5 (cinco) nós (CN no 1901/DHN).

c) Regime de cheias na Navegação de Travessia: 
Rio Uruguai, em razão do regime de cheias nos limites do município de Itapiranga-SC,

ficam estabelecidas as seguintes restrições para a travessia de embarcações nas travessias de
Itapiranga (SC) x Barra do Guarita (RS) ou Caiçara (RS) e Mondaí (SC) x Vicente Dutra (RS):

1) até 7 metros: travessia liberada para todas as embarcações; 
2) até 9 metros: travessia liberada para todas embarcações motorizadas;
3) até 10 metros: 

I) travessia  liberada  para  embarcações  com  até  32,8  pés  (10  metros)  de
comprimento, motorizadas, do amanhecer até o pôr do sol; e

II) travessia  liberada  para  embarcações  com no  mínimo 32,8  pés  (10  metros),
motorizadas e dotadas de sistema de iluminação e comunicação;

4) até 11 metros: 
I) travessia liberada para todas embarcações com até 32,8 pés (10 metros) de

comprimento,  motorizadas,  do  amanhecer  até  o pôr  do sol,  desde que sua
capacidade de carga se limite a 50% da capacidade total; e

II) travessia liberada para embarcações com, no mínimo, 32,8 pés (10 metros),
motorizadas e dotadas de sistema de iluminação e comunicação, desde que sua
capacidade de carga se limite a 70% da capacidade total, e que possuam uma
unidade rebocadora com características similares como contingência durante
toda a travessia;

5) até 12 metros: travessia liberada para embarcações com, no mínimo, 32,8 pés (10
metros),  motorizadas  e  dotadas  de  sistema  de  iluminação  e  comunicação,  desde  que  sua
capacidade  de  carga  se  limite  a  50%  da  capacidade  total,  e  que  possuam  uma  unidade
rebocadora com características similares como contingência durante toda a travessia; 

6)  acima de 12 metros: travessias interrompidas para qualquer embarcação, exceto
durante as operações de resgate.
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d) Temporada de Verão
As embarcações de transporte de passageiros e as com dupla classificação (pesca e

transporte de passageiros), do tipo IV, que possuem convés descontinuo ou com aberturas no
costado através das quais possa haver um alagamento progressivo ou totalmente desprovida
de convés, estão impedidas de trafegar na área dois da navegação interior,  exceto quando
expressamente autorizado pela Capitania dos Portos ou Delegacias subordinadas, da área de
jurisdição onde opera. Estas embarcações deverão passar por Inspeção anual, no período que
antecede a temporada de verão, devendo solicitar a inspeção prevista no tópico I da alínea c do
item 0308 desta Norma e cumprir as regras e requisitos listados nos próximos itens abaixo. 

O  condutor  deverá  portar  a  Licença  Provisória  Especial  de  Reboque/Apoio  para
Temporada de Verão (LPERATV), constantes dos anexos 3-A, 3-B, 3-C ou 3-D, documento formal
necessário à navegação da embarcação, pelo qual o proprietário assume o compromisso legal
de cumprir todos os requisitos de segurança previstos nestas Normas. 
 e) Condicionantes das Regras para Navegação Interior

Nos itens subsequentes estão descritas as regras para embarcações em atividades
consideradas  especiais,  quanto  a  obrigatoriedade  de  inscrição,  habilitação,  procedimentos
complementares,  equipamentos,  características  mínimas,  documentos  adicionais,  placas,
restrições e/ou considerações a serem cumpridas pelos condutores e proprietários. Instruções
especiais,  não  especificada,  das  descrições  acima,  poderão  ser  estabelecidas  por  meio  de
portaria  temporária  em conformidade com o pleito requerido,  apresentando as respectivas
justificativas e deferido pelo Agente da Autoridade Marítima.

Ressalta  que  estas  regras  não  limitam  as  ações  do  condutor,  tripulante  ou
proprietário  em  adotarem  equipamentos  ou  medidas  adicionais  a  fim  de  complementar  à
segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana e à prevenção da poluição hídrica. 

O cumprimento das regras estabelecidas não eximem os proprietários e condutores
das  embarcações  das  demais  obrigações  administrativas  e  legais  perante  demais  Órgãos
responsáveis pelo controle das atividades em questão, quando cabível, seja da esfera Federal,
Estadual ou Municipal. 

Estas regras poderão ser reeditadas,  a qualquer momento, quando o Governo do
Estado de Santa Catarina ou seus municípios revisarem o ordenamento referente ao uso das
praias, as áreas destinadas a banhistas, a prática de esportes e/ou o entretenimento aquático
por  meio  do Plano Estadual/Municipal  de  Gerenciamento Costeiro,  ou  quando  ocorrências
implicarem na revisão dos procedimentos.

0604 – REGRAS PARA EMBARCAÇÕES TIPO IV 
 Estas  regras  estabelecem  o  procedimento  de  inscrição  e  os  requisitos  mínimos  de
material, construção e emprego das embarcações de transporte de passageiros do tipo IV e as
de dupla classificação (pesca e transporte de passageiros)  para diversas áreas do Estado de
Santa  Catarina,  adicionalmente  aos  requisitos  preconizados  pelas  Normas  da  Autoridade
Marítima  para Embarcações Empregadas na Navegação Interior (NORMAM-02/DPC), devendo:

I - NAVEGAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DA ILHA DE SANTA CATARINA:
 a) Da Inscrição
 A  embarcação  de  transporte  de  passageiros  deverá  ser  inscrita  na  Capitania  dos
Portos de Santa Catarina. 
 b) Da Habilitação

Esta embarcação deverá ser tripuladas, no mínimo, por 02 (dois) aquaviários.
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c) Das Características
A embarcação de transporte deverá possuir os seguintes equipamentos:

 1) Aparelho de fundeio com peso adequado, constituído no mínimo de 01 (um) ferro
do tipo Bruce ou similar, acompanhadas de, no mínimo, 100 (cem) metros de cabo
para cada ferro (âncora); 

2) Bomba(s) de esgoto com vazão total superior a 15 m3/hora ou 4.000 galões/hora; 
3) Borda livre mínima da embarcação, quando carregada, deverá ser superior a 0,40

metro; e
4) Lotação máxima permitida será de 20 (vinte) passageiros.

d) Do Material de Salvatagem
A  embarcação,  além  da  dotação  prevista  na  NORMAM-02/DPC,  deverá  dotar  os

seguintes itens complementares de salvatagem: 
 1) Rádio em VHF;

2) 02 (dois) pares de remos flutuantes; 
3) Telefone celular; e
4) 01 (uma) lanterna.

e) Da Marcação e Placa
A embarcação deverá dotar cartaz (placa informativa), com caracteres não inferiores

a 0,10 metro, contendo:
1) números de tripulantes;
2) lotação de passageiros; e 
3) telefone da Capitania ou Delegacia onde opera.
Nos  locais  de  embarque  deverão  possuir  placas,  de  tamanho  adequado,  com  os

dizeres: “Por determinação da Capitania dos Portos de Santa Catarina quando as condições
climáticas forem adversas, o trafego será suspenso. Os passageiros somente poderão embarcar
vestidos  com  coletes  salva-vidas  –  Verifique,  ao  embarcar,  a  lotação  máxima  permitida  -
telefone da Capitania: 3281-4800”.

f) Das Regras para a Navegação
1) Antes  do embarque,  a  tripulação deverá passar  instruções aos  passageiros,  de

como proceder durante as possíveis emergências, tais como abandono; incêndio;
“matroca”;  necessidade  de  fundeio;  alerta  quanto  a  existência  de  objetos
perfurantes que venham a danificar o tubulão e proibição do fumo a bordo;

 2) Os  passageiros  e tripulantes  deverão estar  permanentemente vestidos com os
coletes  salva  vidas,  acomodados  nos  respectivos  assentos  e  assim  deverão
permanecer  durante  todo  o  trafego,  não  sendo  permitida  a  acomodação  dos
passageiros sobre o tubulão/borda da embarcação; 

3) O trafego não poderá se realizar no período noturno ou em condições de vento
superior a 3 na escala Beaufort (vento com velocidade superior a 10 nós) ou com
estado de mar superior a 2 (vagas entre 0,25 e 0,75 metro). A medição do vento
deverá ser realizada no local, através de anemômetro devidamente aferido; 

 4) Deverão ser mantidas comunicações entre a base em terra e a embarcação. Essa
base  deverá  estar  guarnecida  permanentemente  e  informada  da  posição  da
embarcação  e  das  condições  climáticas  nas  suas  imediações.  Caso  sejam
encontradas condições adversas de mar durante a atividade, essa atividade deverá
ser  suspensa,  as  embarcações  abicadas  a  praia  mais  próxima que proporcione
segurança para o desembarque e, ali, os passageiros deverão ser desembarcados;

5) O tempo máximo de duração da viagem não poderá exceder a 1(uma) hora; e
6) A navegação não poderá exceder a área de navegação interior 2 (dois); e
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7) Prontidão de embarcação de emergência, capaz de prestar apoio à embarcação
empregada na atividade de transporte de passageiros.

g) Das Derrotas autorizadas para o transporte
1) Entre a Ponta da Armação do Pântano do Sul – Ilha do Campeche;
2) Entre a Praia do Pântano do Sul – Praia da Lagoinha do Leste;
3) Entre a Praia da Caieira da Barra do Sul – Praia de Naufragados;
4) No Canal  Norte,  tendo como limite o alinhamento entre a Ponta de Zimbros -

Ponta de Ganchos - Ponta do Rapa; e
5) No Canal Sul, tendo como limite o alinhamento entre Ponta de Naufragados - Ilha

de Araçatuba - Ilha do Papagaio Grande.

II) NAVEGAÇÃO DA PRAIA DO CAMPECHE PARA A ILHA DO CAMPECHE:
 a) Da Inscrição
 A  embarcação  de  transporte  de  passageiros  deverá  ser  inscrita  e  registrada  na
Capitania dos Portos de Santa Catarina.
 b) Da Habilitação

Esta embarcação deverá ser tripuladas, no mínimo, por 02 (dois) aquaviários.
c) Das Características

A embarcação de transporte deverá possuir os seguintes equipamentos: 
1) Aparelho de fundeio do tipo “Bruce” com peso adequado, contendo no mínimo

50,0 (cinquenta) metros de cabo para o ferro (âncora);
2) Estrutura  tipo  “semirrígida”,  composta  de  fundo  de  fibra  de  vidro  e  tubulão

inflável subdivididos em 05(cinco) compartimentos estanques; 
3) motores de propulsão mínima de 60 HP com partida elétrica independente entre

si e console de comando, protetor de hélice ou motorização por hidrojato;
4) Bomba(s) de esgoto com vazão total superior a 2.000 galões/hora; 
5) O comprimento mínimo da embarcação deverá ser de 3,80 metros;
6) Borda livre da embarcação, considerando todos os seus acessórios, tripulantes e

passageiros, não poderá ser inferior a 0,40 metro; e
7) Lotação máxima permitida será de 20 passageiros.

d) Do Material de Salvatagem
A  embarcação,  além  da  dotação  prevista  na  NORMAM-02/DPC,  deverá  dotar  os

seguintes itens complementares de salvatagem: 
 1) Rádio em VHF;

2) Par de remos flutuantes; e
3) Telefone celular.  

e) Da Marcação e Placa
A embarcação deverá dotar cartaz (placa informativa), com caracteres não inferiores

a 0,10 metro, contendo:
1) números de tripulantes;
2) lotação de passageiros; e 
3) telefone da Capitania ou Delegacia onde opera.
Nos  locais  de  embarque  deverão  possuir  placas,  de  tamanho  adequado,  com  os

dizeres: “Por determinação da Capitania dos Portos de Santa Catarina quando as condições
climáticas forem adversas, o trafego será suspenso. Os passageiros somente poderão embarcar
vestidos  com  coletes  salva-vidas  –  Verifique,  ao  embarcar,  a  lotação  máxima  permitida  -
telefone da Capitania: 3281-4800”.
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f) Das Regras para a Navegação
1) Antes  do embarque,  a  tripulação deverá passar  instruções aos  passageiros,  de

como proceder durante as possíveis emergências, tais como abandono; incêndio;
“matroca”;  necessidade  de  fundeio;  alerta  quanto  a  existência  de  objetos
perfurantes que venham a danificar o tubulão e proibição do fumo a bordo;

 2) Os  passageiros  e tripulantes  deverão estar  permanentemente vestidos com os
coletes  salva  vidas,  acomodados  nos  respectivos  assentos  e  assim  deverão
permanecer  durante  todo  o  trafego,  não  sendo  permitida  a  acomodação  dos
passageiros sobre o tubulão/borda da embarcação; 

3) O trafego não poderá se realizar no período noturno ou em condições de vento
superior a 3 na escala Beaufort (vento com velocidade superior a 10 nós) ou com
estado de mar superior a 2 (vagas entre 0,25 e 0,75 metro). A medição do vento
deverá ser realizada no local, através de anemômetro devidamente aferido; 

 4) Deverão ser mantidas comunicações entre a base em terra e a embarcação. Essa
base  deverá  estar  guarnecida  permanentemente  e  informada  da  posição  da
embarcação  e  das  condições  climáticas  nas  suas  imediações.  Caso  sejam
encontradas condições adversas de mar durante a atividade, essa atividade deverá
ser  suspensa,  as  embarcações  abicadas  a  praia  mais  próxima que proporcione
segurança para o desembarque e, ali, os passageiros deverão ser desembarcados;

5) O tempo máximo de duração da viagem não poderá exceder a 1(uma) hora; 
6) A navegação não poderá exceder a área de navegação interior 2 (dois); e
7) Prontidão de embarcação de emergência, capaz de prestar apoio à embarcação

empregada na atividade de transporte de passageiros.
g) Da Derrota autorizada para o transporte

1) Da Praia do Campeche – Ilha do Campeche.

III) NAVEGAÇÃO DE TURISMO - JURISDIÇÃO DA DELEGACIA DE ITAJAÍ:
 a) Da Inscrição
 As embarcações de transporte de passageiros empregadas  em passeios turísticos,
inclusive para observação de baleias, deverão ser inscritas na Delegacia da Capitania dos Portos
em Itajaí.
 b) Da Habilitação

Esta embarcação deverá ser tripuladas, no mínimo, por 02 (dois) aquaviários.
c) Das Características

A embarcação de transporte deverá possuir os seguintes equipamentos: 
1) Aparelho de fundeio do tipo “Bruce” com peso adequado, contendo no mínimo

100,0 (cem) metros de cabo para o ferro (âncora);
2) Estrutura  tipo  “semirrígida”,  composta  de  fundo  de  fibra  de  vidro  e  tubulão

inflável subdivididos em 05(cinco) compartimentos estanques; 
3) motores  de  propulsão  mínima  de  100  HP  com  sistema  de  partida  elétrica

independentes entre si; 
4) Bomba(s) de esgoto com vazão total superior à 15m3/hora ou a 4.000 galões/hora;
5) O comprimento mínimo da embarcação deverá ser de 3,80 metros;
6) Borda livre da embarcação, considerando todos os seus acessórios, tripulantes e

passageiros, não poderá ser inferior a 0,40 metro; e
7) Lotação máxima permitida será de 20 passageiros.
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d) Do Material de Salvatagem
A  embarcação,  além  da  dotação  prevista  na  NORMAM-02/DPC,  deverá  dotar  os

seguintes itens complementares de salvatagem: 
 1) Rádio em VHF;

2) 02 (dois) pares de remos flutuantes; e
3) Telefone celular.  

e) Da Marcação e Placa
A embarcação deverá dotar cartaz (placa informativa), com caracteres não inferiores

a 0,10 metro, contendo:
1) números de tripulantes;
2) lotação de passageiros; e 
3) telefone da Capitania ou Delegacia onde opera.
Nos  locais  de  embarque  deverão  possuir  placas,  de  tamanho  adequado,  com  os

dizeres: “Por determinação da Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí quando as condições
climáticas forem adversas, o trafego será suspenso. Os passageiros somente poderão embarcar
vestidos  com  coletes  salva-vidas  –  Verifique,  ao  embarcar,  a  lotação  máxima  permitida  -
telefone da Delegacia: (47) 3348-0129”.

f) Das Regras para a Navegação
1) Antes  do embarque,  a  tripulação deverá passar  instruções aos  passageiros,  de

como proceder durante as possíveis emergências, tais como abandono; incêndio;
“matroca”;  necessidade  de  fundeio;  alerta  quanto  a  existência  de  objetos
perfurantes que venham a danificar o tubulão e proibição do fumo a bordo;

 2) Os  passageiros  e tripulantes  deverão estar  permanentemente vestidos com os
coletes  salva  vidas,  acomodados  nos  respectivos  assentos  e  assim  deverão
permanecer  durante  todo  o  trafego,  não  sendo  permitida  a  acomodação  dos
passageiros sobre o tubulão/borda da embarcação; 

3) A navegação somente poderá ser realizada no período diurno;
4) O tráfego não poderá se realizar no período noturno ou em condições de vento

superior a 3 na escala Beaufort (vento com velocidade superior a 10 nós) ou com
estado de mar superior a 2 (vagas entre 0,25 e 0,75 metro). A medição do vento
devera ser realizada no local, através de anemômetro devidamente aferido; 

 5) Deverão ser mantidas comunicações entre a base em terra e a embarcação. Essa
base  devera  estar  guarnecida  permanentemente  e  informada  da  posição  da
embarcação  e  das  condições  climáticas  nas  suas  imediações.  Caso  sejam
encontradas condições adversas de mar durante a atividade, essa atividade devera
ser  suspensa,  as  embarcações  abicadas  a  praia  mais  próxima que proporcione
segurança para o desembarque e, ali, os passageiros deverão ser desembarcados;

6) O tempo máximo de duração da viagem não poderá exceder a 1(uma) hora; e
7) A navegação não poderá exceder a área de navegação interior 2 (dois); e
8) Prontidão de embarcação de emergência, capaz de prestar apoio à embarcação

empregada na atividade de transporte de passageiros.
g) Das Derrotas autorizadas para o transporte

1) Entre a Enseada de Porto Belo – Ilha do Macuco;
2) Entre a Enseada de bombas/bombinhas – Ilha do Macuco;
3) Entre a Enseada de bombas/bombinhas – Ilha João da Cunha;
4) Entre a Praia zimbros/canto grande – Ilha João da Cunha;
5) Entre a Praia zimbros/canto grande – Ilha do Macuco; e
6) Entre o município de Piçarras – Ilha Feia.
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 IV) NAVEGAÇÃO ENTRE A CIDADE PORTO BELO E A ILHA JOÃO CUNHA:
 a) Da Inscrição
 As embarcações de transporte de passageiros que navegam entre a Cidade Porto
Belo e a Ilha João Cunha devem ser inscrita na Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí. 
 b) Da Habilitação

Esta embarcação deverá ser tripuladas, no mínimo, por 02 (dois) aquaviários.
c) Das Características

A embarcação de transporte deverá possuir os seguintes equipamentos: 
1) Aparelho de fundeio do tipo “Bruce” com peso adequado, contendo no mínimo

50,0 (cinquenta) metros de cabo para o ferro (âncora);
2) Estrutura  tipo  “semirrígida”,  composta  de  fundo  de  fibra  de  vidro  e  tubulão

inflável subdivididos em 05 (cinco) compartimentos estanques; 
3) motores de propulsão mínima de 60 HP com partida elétrica independentes entre

si e console de comando;
4) Bomba(s) de esgoto com vazão total superior a 2.000 galões/hora; 
5) O comprimento mínimo da embarcação deverá ser de 3,80 metros;
6) Borda livre da embarcação, considerando todos os seus acessórios, tripulantes e

passageiros, não poderá ser inferior a 0,40 metro; e
7) Lotação máxima permitida será de 20 passageiros.

d) Do Material de Salvatagem
A  embarcação,  além  da  dotação  prevista  na  NORMAM-02/DPC,  deverá  dotar  os

seguintes itens complementares de salvatagem: 
 1) Rádio em VHF;

2) Par de remos flutuantes; e
3) Telefone celular.  

e) Da Marcação e Placa
A embarcação deverá dotar cartaz (placa informativa), com caracteres não inferiores

a 0,10 metro, contendo:
1) números de tripulantes;
2) lotação de passageiros; e 
3) telefone da Capitania ou Delegacia onde opera.
Nos  locais  de  embarque  deverão  possuir  placas,  de  tamanho  adequado,  com  os

dizeres: “Por determinação da Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí quando as condições
climáticas forem adversas, o trafego será suspenso. Os passageiros somente poderão embarcar
vestidos  com  coletes  salva-vidas  –  Verifique,  ao  embarcar,  a  lotação  máxima  permitida  -
telefone da Delegacia: (47) 3348-0129”.

f) Das Regras para a Navegação
1) Antes  do embarque,  a  tripulação deverá passar  instruções aos  passageiros,  de

como proceder durante as possíveis emergências, tais como abandono; incêndio;
“matroca”;  necessidade  de  fundeio;  alerta  quanto  a  existência  de  objetos
perfurantes que venham a danificar o tubulão e proibição do fumo a bordo;

 2) Os  passageiros  e tripulantes  deverão estar  permanentemente vestidos com os
coletes  salva  vidas,  acomodados  nos  respectivos  assentos  e  assim  deverão
permanecer  durante  todo  o  trafego,  não  sendo  permitida  a  acomodação  dos
passageiros sobre o tubulão/borda da embarcação; 

3) A navegação somente poderá ser realizada no período diurno;
4) O tráfego não poderá se realizar no período noturno ou em condições de vento

superior a 3 na escala Beaufort (vento com velocidade superior a 10 nós) ou com
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estado de mar superior a 2 (vagas entre 0,25 e 0,75 metro). A medição do vento
devera ser realizada no local, através de anemômetro devidamente aferido; 

 5) Deverão ser mantidas comunicações entre a base em terra e a embarcação. Essa
base  devera  estar  guarnecida  permanentemente  e  informada  da  posição  da
embarcação  e  das  condições  climáticas  nas  suas  imediações.  Caso  sejam
encontradas condições adversas de mar durante a atividade, essa atividade devera
ser  suspensa,  as  embarcações  abicadas  a  praia  mais  próxima que proporcione
segurança para o desembarque e, ali, os passageiros deverão ser desembarcados;

6) O tempo máximo de duração da viagem não poderá exceder a 1(uma) hora; e
7) A navegação não poderá exceder a área de navegação interior 2 (dois); e
8) Prontidão de embarcação de emergência, capaz de prestar apoio à embarcação

empregada na atividade de transporte de passageiros.
g) Da Derrota autorizada para o transporte

1) Entre a Cidade Porto Belo e a Ilha João Cunha.

0605 - REGRAS  PARA  EMBARCAÇÕES  AUXILIARES  DE  APOIO  ÀS  EMBARCAÇÕES  QUE
TRANSPORTAM PASSAGEIROS 
As embarcações que transportam passageiros e não conseguem chegar à praia devido

ao calado e existir a necessidade de realizar o transbordo de pessoas em botes infláveis ou
semirrígidos, para a praia, deverão cumprir os requisitos:
 a) Da Inscrição
 As  embarcações  auxiliares  a  serem  empregadas  na  atividade  de  apoio  deverão
possuir  o  mesmo  nome pintado  em  ambos  os  costados  e  o  mesmo  número  da  inscrição,
pintado na popa, da embarcação de transporte a que pertence. 

As embarcações  auxiliares, não pertencente as embarcações de transporte, devem
ter registro na Capitania dos Portos ou Delegacia da área de atuação.

b) Das Características
A embarcação de transporte deverá possuir os seguintes equipamentos: 
1) Aparelho de fundeio do tipo “Bruce” com peso adequado, contendo no mínimo

50,0 (cinquenta) metros de cabo para o ferro (âncora);
2) Estrutura  tipo  “semirrígida”,  composta  de  fundo  de  fibra  de  vidro  e  tubulão

inflável subdivididos em 05(cinco) compartimentos estanques; 
3) motor de propulsão mínima de 40 HP com partida elétrica e console de comando,

protetor de hélice ou motorização por hidrojato;
4) Bomba(s) de esgoto com vazão total superior a 2.000 galões/hora; 
5) O comprimento mínimo da embarcação deverá ser de 3,80 metros;
6) Borda livre da embarcação, considerando todos os seus acessórios, tripulantes e

passageiros, não poderá ser inferior a 0,40 metro; e
7) Lotação máxima permitida será de 20 passageiros.

c) Equipamentos e materiais:
Não será necessário dotar:
1) Console de comando; 
2) Rádio em VHF; e
3) Tefefonia Celular.

d) Das Restrições
1) A velocidade máxima permitida para a navegação será de até 5 (cinco) nós; e
2) Os  passageiros  e tripulantes  deverão estar  permanentemente vestidos com os

coletes  salva  vidas,  acomodados  nos  respectivos  assentos  e  assim  deverão
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permanecer  durante  todo  o  trafego,  não  sendo  permitida  a  acomodação  dos
passageiros sobre o tubulão/borda da embarcação

e) Da Derrota
As embarcações auxiliares somente realizarão o transbordo emergencial de pessoas,

entre  as  embarcações  de transporte  e  a  praia  mais  próxima que apresente uma abicagem
segura para o procedimento de desembarque dos tripulantes e passageiros.

0606 – REGRAS PARA EMBARCAÇÕES EMPREGADA NO APOIO À MARICULTURA 
 Estas regras estabelecem o processo obrigatório de inscrição e os requisitos mínimos de
material, construção e emprego das embarcações sem propulsão para apoio à maricultura, que
opera na área de navegação interior do Estado de Santa Catarina.
 a) Da Inscrição
 A  embarcação  a  ser  empregada  na  atividade  de  apoio  à  maricultura  deverá  ser
inscrita  e  registrada  na  Capitania  dos  Portos  ou  nas  Delegacias  da  área  de  atuação,  em
conformidade aos  procedimentos  previstos na NORMAM-02/DPC,  devendo em acréscimo à
referida Norma, no ato da inscrição entregar:

1) Memorial Descritivo;
2) Declaração emitida por engenheiro naval, com registro no CREA e acompanhada 

da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica; e
3) Arranjo Geral/Capacidade/Segurança da Embarcação.

 b) Da Habilitação
Esta embarcação deverá ser tripuladas, no mínimo, por 02 (dois) pescadores.

c) Das Características
A embarcação de apoio à maricultura deverá possuir as seguintes características:

 1) Estrutura composta de casco, convés, toldo e paiol; 
2) O material de composição da estrutura deverá ser condizente com a atividade

naval a ser empregada; 
3) O comprimento total e a boca da embarcação não poderá exceder 15,0 metros;
4) Borda livre da embarcação, considerando todos os seus acessórios e tripulantes,

não poderá ser inferior a 0,20 metro.  As embarcações que ficarem fundeadas
durante  longos  períodos,  inscritas  a  partir  de  1º  de  outubro  de  2.019,  não
poderão possuir borda livre superior a 1,0 metro;

5) A estabilidade, considerando todos os tripulantes e acessórios móveis em um dos
bordos, durante uma faina de manejo de moluscos, o convés da embarcação não
poderá ficar submerso nem com ângulo de inclinação superior a 10o;

 6) O convés deverá possuir piso antiderrapantes e sem ressaltos que dificultem o
trafego de pessoal e o manejo de moluscos;

 7) A balaustrada deverá ser removível e estender ao longo de todo o convés. Caso
impeça  o  manejo  dos  moluscos  com  eficiência,  na  região  em  que  se  fizer
necessário,  a  balaustrada  poderá  ser  dispensada  desde  que  comprovada  o
impedimento;

 8) O toldo deverá ser fabricado em lona ou similar, não sendo permitido o emprego
de telhas ou similares, e deverá proteger no máximo a 30% da área do convés da
embarcação.

 Sendo  do  tipo  removível  e  sustentado  por  estrutura  desmontável,  devendo
ocupar o menor volume possível quando desmontados;

9) A estrutura do paiol deverá ser fechada com altura máxima de 3,0 metros a partir
do convés, tendo sua área inferior a 50% da área do convés da embarcação;
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 10) Luz de fundeio na cor branca de 360º; e
 11) A instalação de estrutura para facilitar o manejo, tais como bancadas,  varais de

lanternas ou estruturas similares, também deverão ser removíveis.
A estrutura que impeça o manejo dos  moluscos com eficiência,  o proprietário
poderá  requerer  a  dispensa,  devidamente  justificada  por  meio  de  declaração
técnica de um engenheiro naval.

d) Do Material de Salvatagem
A  embarcação,  além  da  dotação  prevista  na  NORMAM-02/DPC,  deverá  dotar  os

seguintes itens complementares de salvatagem: 
 1) Colete salva-vidas tamanho grande, classe III, para cada tripulante; 

2) Boia salva-vidas com retinida, classe III, em cada bordo; 
3) Extintor de incêndio de 4 kg de CO2, classe BC; e
4) Extintor de incêndio de 6 Kg de pó químico, classe BC, caso a embarcação esteja

empregando equipamentos motorizados.
e) Da Marcação e Placa

A embarcação deverá dotar cartaz (placa informativa), com caracteres não inferiores
a 0,10 metro, contendo:

1) números de pessoas;
2) capacidade de carga em kilogramas; e 
3) telefone da Capitania ou Delegacia onde opera.

0607 – REGRAS PARA NAVEGAÇÃO NA BACIA DO RIO DA MADRE
A bacia hidrográfica do rio da Madre é constituída pelo rio da Madre, diversos afluentes

e  a  Lagoa  do Ribeirão,  todas  navegáveis,  perfazendo  uma área de  522  km²  que  divide  os
municípios de Palhoça e Paulo Lopes. 

Os  aspectos  geográficos  desta  bacia  permitem  a  interação  de  várias  classes  de
embarcações e pessoas praticando esportes aquáticos, a realização de travessia a nado ou, em
certos trechos, caminhando. 
 a) Da Inscrição
 As embarcações a serem empregadas na atividade de cunho comercial, travessia do
rio  da  Madre,  deverão  ser  registrada  na  Capitania  dos  Portos,  em  conformidade  aos
procedimentos de inscrição simplificada previstos na NORMAM-02/DPC.

b) Da Habilitação
 1) Os condutores das embarcações tipo canoa deverão portar a Carteira de Inscrição

e  Registro  (CIR),  no  mínimo,  habilitados  na  categoria  de  Pescador  Profissional
(POP) ou Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés (MAF); e

2) Os condutores das embarcações de esporte e/ou recreio deverão portar a Carteira
de Habilitação de Amador (CHA) ou, se condutor profissional, a CIR. 

c) Das Restrições
A  navegação  nesta  bacia,  compreendida  entre  a  foz  até  o  Camping  Beira  Rio,  é

considerada restrita, devendo o condutor: 
 1) A velocidade máxima permitida para o trânsito das embarcações é de 3 (três) nós; 
 2) A velocidade máxima nos afluentes não poderá exceder 5 (cinco) nós;
 3) No  trecho  compreendido  entre  o  Camping  Beira  Rio  e  a  sua  montante,  as

embarcações deverão manter uma distância de 30 (trinta) metros das margens e
não excederem a velocidade máxima de 20 (nós) nas retas e 5 (cinco) nós nas
curvas;
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4) Na lagoa do Ribeirão, as embarcações deverão manter uma distância de 30 (trinta)
metros das margens e não excederem a velocidade máxima de 20 (nós);

5) Durante a passagem ou cruzamento de embarcações, as mesmas deverão navegar
em  fila,  mantendo  uma  distância  de  segurança  igual  a  uma  vez  e  meia  o
comprimento da maior embarcação da formação; 

6) É  proibido  o  uso  de  dispositivos  flutuantes  destinados  a  reboque  para  fins
exclusivo de atividades de esporte e/ou recreio;

d) Do Material de Salvatagem
1) Os locais de saída das embarcações tipo canoa, responsável pela travessia do rio

da Madre, deverão ser dotados de colete salva-vidas para pronto uso; e
2) As  embarcações  de  esporte  e/ou  recreio  e  as  de  atividades  náuticas  deverão

portar  os  equipamentos  de  salvatagem  previstos  nas  Normas  da  Autoridade
Marítima  para  Amadores,  Embarcações  de  Esporte  e/ou  Recreio  e  para
Cadastramento  e  Funcionamento  das  Marinas,  Clubes  e  Entidades  Desportivas
Náuticas (NORMAM-03/DPC).

e) Das Considerações
1) As embarcações de Estado, quando em serviço, devem atentar para as restrições

de  distanciamento  e  velocidades  estabelecidas  visando  à  navegação  com
segurança; 

2) O não cumprimento dos limites de velocidade, estabelecidos nas restrições citadas
na alínea b, poderão ser consideradas como manobras arriscadas podendo expor a
perigo a própria embarcação,  ou alheia, e o ato tender a impedir a navegação
fluvial da região, constituindo em crime previsto no Art. 261  do  Código  Penal
(Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940).

0608 – REGRAS PARA NAVEGAÇÃO NA RESERVA DO PIRAJUBAÉ
A Reserva  Extrativista  Marinha  (RESEX)  do  Pirajubaé  é  constituída  pelo  rio  Tavares,

diversos afluentes e a Baía Sul, perfazendo uma área de 18 km², localizada na parte sudoeste da
Ilha de Santa Catarina. 

Os canais permitem a interação de várias classes de embarcações, sendo influenciadas
diretamente  pelas  condições  de  maré,  assim  a  navegação  é  restrita  dependendo  das
características das embarcações. 
 a) Da Inscrição
 As embarcações a serem empregadas na atividade de cunho comercial, turismo na
RESEX do Pirajubaé,  deverão ser  registrada na Capitania dos  Portos,  em conformidade aos
procedimentos de inscrição simplificada previstos na NORMAM-02/DPC.

b) Da Habilitação
Os condutores das embarcações tipo canoa deverão portar a Carteira de Inscrição e

Registro  (CIR),  no  mínimo,  habilitados  na  categoria  de  Pescador  Profissional  (POP)  ou
Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés (MAF). 

c) Das Restrições
A navegação nesta RESEX é considerada restrita, devendo o condutor: 

 1) A velocidade máxima permitida para o trânsito das embarcações é de 3 (três) nós; 
2) Na  Baía  Sul,  as  embarcações  deverão manter  uma distância  de segurança das

margens e de outras embarcações, e não excederem a velocidade de 10 (nós); e
3) Durante a passagem ou cruzamento de embarcações, as mesmas deverão navegar

em  fila,  mantendo  uma  distância  de  segurança  igual  a  uma  vez  e  meia  o
comprimento da maior embarcação da formação. 
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d) Do Material de Salvatagem
As embarcações tipo canoa, responsável pela atividade de turismo na RESEX deverão

dotar colete salva-vidas para os passageiros.
e) Das Considerações

O não cumprimento dos limites de velocidade, estabelecidos nas restrições citadas
na alínea  b, poderão ser consideradas como manobras arriscadas podendo expor a perigo a
própria  embarcação,  ou  alheia,  e  o  ato  tender  a  impedir  a  navegação  fluvial  da   região,
constituindo  crime  previsto  no   Art.  261   do   Código   Penal  (Decreto  Lei  nº  2.848,  de
07/12/1940).

0609 – REGRAS  PARA  EMBARCAÇÕES  EMPREGADAS  NO  REBOQUE  DE  DISPOSITIVOS
FLUTUANTES OU AÉREOS
As  embarcações  empregadas  no  reboque  de  dispositivos  flutuantes  ou  aéreos,  tipo

banana boat, disc boat, esqui aquático, wakeboard, knee Board, wake surf, wake skate, parasail
ou similares em prática esportiva ou de lazer, devendo operar somente no período diurno e
dentro da área autorizada. 

As  empresas  ou  empreendedores  autônomos  interessados  devem,  além  dos
procedimentos e recomendações preconizados no item 1.13 da NORMAM-03/DPC, cumprir: 
 a) Processo Inicial 

1) Da inscrição das Embarcações
 As embarcações a serem empregadas na atividade de reboque deverão ser inscrita
na  atividade ou serviço como Apoio ao Turismo (NORMAM-02/DPC). 
 As embarcações a serem empregadas  no apoio a atividade requerida deverão ser
inscrita na atividade ou serviço como Apoio ao Turismo (NORMAM-02/DPC) e não poderão ser
empregada do tipo moto aquática como embarcação de apoio.

2) Da Anuência do Agente da Autoridade Marítima
As empresas ou empreendedores autônomos interessados em realizar as atividades

náuticas  que  empregam  dispositivos  rebocados,  antes  de  efetuarem  a  inscrição  das
embarcações  rebocadoras,  deverão  requerer  a  anuência  do  Agente  local  da  Autoridade
Marítima da área de atuação, no que concerne a segurança da navegação e ao ordenamento do
tráfego aquaviário,  bem como, solicitar a vistoria anual, antes do início da temporada de verão,
quando será emitido o Laudo de Perícia da Embarcação, conforme o modelo do anexo 6-A.  

A  anuência  requerida  terá  a  validade  de  até  1  (um)  ano  da  data  de   emissão,
normalmente a validade será a mesma da data de vencimento do alvará de funcionamento
expedido pelo órgão governamental municipal responsável pela atividade. 

b) Da Habilitação
As  embarcações  rebocadoras  deverão  ter  no  mínimo  dois  tripulantes,  quando

rebocando,  sendo  obrigatoriamente  o  condutor  um profissional  aquaviário  e  o  observador
poderá ser um aquaviário ou amador. 

O Condutor  será responsável  pela segurança da embarcação e do(s)  usuário(s)  do
dispositivo  rebocado,  e  o  Observador  por  vigiar  o(s)  usuário(s)  do  dispositivo  rebocado,
informando  quaisquer  anormalidades  que  afetem a  segurança dos  usuários,  assim como a
aproximação de outras embarcações pelo setor de través/popa.

As embarcações de apoio deverão ser conduzidas por  profissional aquaviário.
c) Do Processo Documental:

O interessado ao requerer a anuência do Agente local da Autoridade Marítima deve
anexar ao processo os seguintes documentos:
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1) Alvará  de  funcionamento  ou  autorização  expedido  pelo  órgão  governamental
municipal, contendo nesta a autorização para a exploração comercial da atividade
de  entretenimento  náutico  e/ou  atividade  náutica  pretendida  –  Reboque  de
“Banana  Boat”,  Locação  de  “Caiaque”,  entre  outros  –  estando  incluso  a  área
requerida, em nome do requerente ou da empresa que o requerente administre;

2) Se  o  requerente  for  pessoa  física,  documento de  identidade  e  CPF;  ou  se  for
pessoa jurídica,  contrato  social  da  empresa  com documento de  identidade  do
administrador;

3) memorial descritivo, assinado pelo requerente que deverá ser o mais abrangente
e detalhado, dentre outras, as seguintes informações:
I - a  posição  (latitude  e  longitude),  de  cada  boia  de  demarcação  da  área  de

acesso e escape; 
II - a especificação de todo o material a ser empregado na demarcação da área de

acesso e escape, tais como boias (obrigatoriamente na cor amarela), cabos e
poitas (dimensões, espessuras, pesos, distâncias entre boias, etc); 

III - nome,  número  e  classificação  das  embarcações  que  serão  empregadas  na
atividade, inclusive as de apoio e/ou reboque; 

IV - para  atividade  de banana  boat  e/ou disc  boat,  incluir  as  características  do
equipamento inflável, com cópia do manual do fabricante; e

V - plotagem  da  raia  e  da  respectiva  área  de  acesso  e  escape,  delimitado  e
projetado  sobre  carta  náutica,  assinado  pelo  requerente,  contendo  a
autorização da Prefeitura Municipal para instalação na área descrita.

4) cópias  dos  Títulos  de  Inscrição  das  embarcações  empregadas.  Caso  as
embarcações não sejam de propriedade do requerente, deverá ser apresentado
contrato  de  cessão  de  uso  da  embarcação  para  tal  finalidade  e  com  prazo
definido; 

5) cópias da CIR dos condutores da embarcações de reboque/apoio; e
6) comprovante de pagamento de GRU referente a análise do processo; emissão de

parecer; realização de inspeção no local de operação; e realização da vistoria das
embarcações de reboque e de apoio.

d) Das Características das Embarcações
1) As  embarcações  de  reboque deverão  possuir  os  seguintes

equipamentos/requisitos: 
I - o  cabo de reboque deverá possuir  comprimento suficiente para manter  os

usuários livres da popa da embarcação;
II - o  cabo  de  reboque  deverá  possuir  resistência  apropriada  para  rebocar  o

dispositivo inflável com segurança, de acordo com a orientação do fabricante,
e  deverá  apresentar  bom  estado  de  conservação,  indicando  condições
satisfatórias de uso.

III - cumprir  rigorosamente  os  requisitos  estabelecidos  no  subitem  1.13.2  da
NORMAM-03/DPC;

2) As embarcações de apoio deverão possuir os seguintes equipamentos/requisitos:
I - possuir  um protetor  de hélice,  a  fim de  resguardar  a  integridade física  de

banhistas e usuário(s) do dispositivo;
II - ser especialmente adaptada para a instalação do ponto de fixação do cabo de

reboque dos  dispositivos flutuantes  e/ou aéreos,  para que possa efetuar  o
reboque do dispositivo somente em caso de emergência; e 
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III - possuir  recursos  e  facilidades  para  o  recolhimento  expedito  do(s)
usuário(s)/dispositivo quando estiverem na água.

e) Das Restrições
A  navegação  das  embarcações  utilizando  propulsão  a  motor  para  reboque  é

considerada restrita, cabendo ao condutor: 
1) a Autoridade Municipal estabelecerá e autorizará a área operacional de navegação

a ser empregada para a atividade, bem como, o canal de aproximação ;
 2) trafegar a partir de duzentos (200) metros da linha da praia;

3) as áreas de operação da atividade deverão estar perfeitamente delimitadas por
meio de boias pelo empresa ou empreendedor da atividade;

4) a saída ou aproximação do local de embarque/desembarque deverá ser feita por
uma raia sinalizada, perpendicular à linha base e com velocidade não superior a 3
(três) nós, preservando a segurança das pessoas;

5) certificar  da  utilização  de  colete  salva-vidas,  devidamente  homologado  pela
Autoridade Marítima, por todos os condutores e usuários;

6) não realizar manobra com a embarcação rebocadora, de forma deliberada, venha
a arremessar os usuários dos dispositivos flutuantes na água ou o contato físico
entre eles, em especial em dispositivos do tipo banana boat e disc-boat; 

7) ao  transportar  crianças,  cumprir  rigorosamente  os  requisitos  estabelecidos  na
alínea i, do subitem 1.13.2 da NORMAM-03/DPC;

8) manter distância mínima de obstáculos potencialmente perigosos e dos banhistas,
mergulhadores ou outras embarcações em relação ao cabo de reboque; e

9) navegar com velocidade compatível visando a segurança dos banhistas, usuários e
demais embarcações em movimento ou fundeadas, bem como, do limite máximo
estabelecido pelo fabricante do dispositivo rebocado.

f) Das Considerações
1) As  empresas  ou  empreendedores  da  atividade  são responsáveis  por  instalar  e

manter uma raia com placa afixada em local visível aos utilizadores, regrando o
uso da mesma e versando sobre a proibição de banhistas no local; 

2) A  raia  também  poderá  ser  utilizada  para  a  entrada  e  saída  de  qualquer
embarcação na água, e a largura que delimitam as raias não poderão ultrapassar
os 10 (dez) metros;

3) durante a atividade, os interessados  deverão manter permanentemente na água
uma  embarcação  de  apoio,  guarnecida  por  pessoa  habilitada,  para  pronto
emprego no socorro dos utilizadores dos equipamentos; 

4) Os equipamentos náuticos e os materiais de salvatagem deverão ser identificados,
de  forma  visível,  com  o  nome  ou  logotipo  das  empresas/empreendedores
responsáveis pela operação/locação dos mesmos; 

5) O uso de equipamentos não motorizados, cabe a empresa ou empreendedor da
atividade não permitir que os utilizadores se afastem por mais de duzentos (200)
metros da praia, devendo empregar a sua embarcação de apoio ou outros meios
para mantê-los dentro deste limite estabelecido; 

6) As escolas de atividades náuticas, tipo kitesurf e/ou windsurf, deverão manter os
seus alunos dentro da área autorizada pelo órgão governamental municipal; e

7) As  empresas,  empreendedores,  Comandantes,  tripulantes  e  usuários  são
responsáveis por comunicar à Capitania dos Portos e/ou à Delegacia da Capitania
dos Portos, tempestivamente, sobre a ocorrência de qualquer acidente ou fato da
navegação.
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g) Sansões Previstas
1) As empresas ou empreendedores da atividade que forem autuadas pela Capitania

dos Portos por infração às Normas da Autoridade Marítima por mais de três vezes
dentro de um ano. No processo administrativo, o interessado perderá a anuência
concedida pelo Agente da Autoridade Marítima da área de atuação; 

2) O processo administrativo será encaminhado ao órgão governamental municipal
responsável  pelo  alvará  de  funcionamento  para  conhecimento  e  providências
cabíveis  quanto  à  indisponibilidade  do  serviço  autorizado  e  as  diretrizes  do
ordenamento estabelecidas no Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro; 

3) Os autos de infrações não pagos,  após o prazo previsto para o processo legal,
serão encaminhados à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a fim de inscrever
o débito, vencido e não-pago, na Dívida Ativa da União (DAU); 

4) Qualquer alteração na configuração da  atividade requerida, tais como alterações
das embarcações ou dos equipamentos rebocados,  entre outros,  acarretará no
cancelamento da anuência do Agente da Autoridade Marítima da área de atuação.

0610 – COMBOIOS
Considerando-se  as  peculiaridades  e  características  locais,  os  responsáveis  pela

operação de comboios nas vias navegáveis da jurisdição do Estado de Santa Catarina, deverão
obter, junto à Delegacia da Capitania dos Portos, com a devida antecedência, as orientações
específicas para a execução da navegação desses dispositivos.

0611 – DEVER DE INFORMAÇÃO
Os  Comandantes  e  mestres  das  embarcações  devem comunicar  ao  Agente  local  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.

Quando se tratar  de irregularidade dos auxílios à  navegação e qualquer  imprecisão,
obstáculo ou estorvo à navegação, a comunicação poderá ser efetuada ao Centro de Hidrografia
da  Marinha  (CHM),  conforme  o  anexo  constante  dos  folhetos  quinzenais  de  Avisos  aos
Navegantes, intitulado “COLABORAÇÃO DOS NAVEGANTES E USUÁRIOS”.
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SEÇÃO II
OBRAS, DRAGAGENS E EXTRAÇÃO MINERAL

Os interessados em realizar obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e
às margens das águas jurisdicionais brasileiras deverão observar os procedimentos descritos 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),  e  requerer  ao
Agente  da  Autoridade  Marítima  (AAM)  a  apreciação,  autorização  e  posterior  emissão  de
parecer  referente  à  segurança da  navegação e  ao ordenamento do tráfego aquaviário,  não
eximindo das obrigações perante outros Órgãos competentes das esferas Federais, Estaduais e
Municipais responsáveis pelo controle da atividade em questão. 

Os interessados somente deverão requerer o parecer após efetuar o pagamento das
taxas administrativas dos serviços a serem requeridos por meio da Guia de Recolhimento da
União (GRU). Concluído a análise do processo, o requerimento será despachado e devolvido ao
interessado, com o parecer do AAM, cabendo-lhe cumprir as seguintes exigências porventura
estabelecidas  e,  em  caso  de  parecer  favorável,  deverão  informar  o  início  dos  serviços  à
Capitania ou suas Delegacias subordinadas, para avaliação quanto a divulgação em Avisos aos
Navegantes e/ou Avisos-Rádio Náuticos. 

0612 – OBRAS EM VIAS NAVEGÁVEIS
O  projeto  da  obra  requerida  pelo  interessado  nas  vias  navegáveis  de  jurisdição,

considerando as peculiaridades da área de navegação existente concernente ao número e porte
das  embarcações,  bem  como,  das  atividades  que  estas  exercem,  poderá  ser  necessário  a
apresentação de documentação adicional, informações e procedimentos não relacionados na
Norma referenciada, visando subsidiar  o parecer  quanto ao trafego aquaviário local a fim de
evitar sobreposição de atividades que possam oferecer riscos à navegação.

O interessado na instalação de estruturas flutuantes destinados a operar ou funcionar
como embarcação sem propulsão, cais flutuantes, placas de captação fotovoltaica, postos de
combustíveis flutuantes, hotéis flutuantes, casas flutuantes, bares flutuantes e similares não
destinados à navegação, deverão observar os procedimentos descritos na NORMAM-11/DPC.

Nas construções em áreas portuárias e terminais,  os projetos deverão contemplar os
pareceres técnicos e a anuência da administração portuária, das empresas de navegação, do
serviço de praticagem, dos órgãos ambientais e governamentais responsáveis pelo controle da
área em questão, com o propósito de avaliar as restrições operacionais dos portos/terminais e
as interferências com as instalações adjacentes. Independente da necessidade das simulações,
efetuado  por  órgãos  de  reconhecida  capacidade  técnica,  atinente  à  manobrabilidade  das
embarcações que trafegarão no local.

O interessado poderá ser  convocado para a realização de inspeção no  local  da obra
requerida, a ser efetuada no prazo de até 30 (trinta) dias da data da convocação. Caso haja
indisponibilidade para a execução da inspeção no prazo determinado, por parte do requerente,
o requerimento poderá ser indeferido pelo AAM. Todas as despesas decorrentes desta inspeção
correrão por conta do interessado.

As  obras  de  pequeno  porte  previstas  no  item  13  da  NORMAM-11/DPC,  cuja  as
dimensões (largura,  comprimento e altura) sejam limitadas até cinco metros, poderão ter o
processo simplificado. A apreciação destas obras, dependendo da localização nos rios, lagos ou
lagoas, poderão entrar em exigência até a realização de inspeção no local da obra requerida,
visando a a segurança e navegabilidade da área, conforme os procedimentos acima citados. 
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Além destes  procedimentos,  o  interessado  deverá  cumprir  os  quesitos  contidos  nas
Normas da Autoridade Marítima para Auxílio à Navegação (NORMAM-17/DHN), no tocante ao
estabelecimento da sinalização náutica das obras e estruturas flutuantes.

0613 – BARRAGENS E ECLUSAS
Nas vias navegáveis da área de jurisdição não existem eclusas para transposição, apesar

da grande quantidade de barragens. 
Caso exista interesse na construção de eclusas,  deverá ser apresentado projeto pelo

interessado a Capitania dos Portos, a fim de verificar os aspectos referentes a segurança da
navegação.  Os  requerentes  deverão,  também,  estabelecer  normas  e  regras  de  operação,
atendendo as  peculiaridades locais,  e  a  segurança do trafego aquaviário  nas  operações  de
eclusagem, tendo atenção ao contido no Capítulo 9 da NORMAM-02/DPC. 

a) Navegação Restrita
É proibido o tráfego, fundeio e parada sob máquinas, de embarcações próximo as

barragens da jurisdição desta Capitania e suas Delegacias subordinadas.
b) Barragens Navegáveis tipo Usinas Hidrelétricas 

1) O Estado de Santa Catarina possui as seguintes barragens navegáveis empregadas
na produção de energia elétrica:

Barragem tipo UHE
Via Navegável

Jurisdição Localização Município Administração Obs

UHE Barra Grande
Rio Pelotas

CPSC
φ   27º46’31”S 
λ 051º11’29”W

Anita Garibaldi
Pinhal da Serra

BAESA S/A 1) área do reservatório de 94 km2; e
2) profundidade média de 100,0 m.

UHE  Campos
Novos

Rio Canoas
CPSC

φ   27º36’15”S 
λ 051º19’35”W

Celso Ramos
Pinhal da Serra

Enercan
(Campos  Novos
Energia S/A)

1) área do reservatório de 29 km2; e
2) profundidade de 190,0 m.

UHE de Itá
Rio Uruguai

CPSC φ   27º16’38”S 
λ 052º23’00”W

Itá/SC
Aratiba/RS

Consórcio
 Itá

1) Empresa Líder: Engie Brasil Energia;
2) área do reservatório - 141 km2; e
3) profundidade média de 36,0 m.

UHE  de
Machadinho

Rio Pelotas

CPSC φ   27º31’31”S 
λ 051º47’07”W

Piratuba/SC
Machadinho/RS

Consórcio
 Machadinho

1) Empresa Líder: Engie Brasil Energia;
2) área do reservatório de 70 km2; e
3) profundidade média de 43,0 m.

UHE Foz de 
Chapecó

Rio Uruguai

CPSC φ   27º08’25”S 
λ 053º02’38”W

Águas de 
Chapecó/SC
Alpestre/RS

Foz  de
Chapecó
Energia S/A

1) área do reservatório de 79 km2; e
2) profundidade média de 38,0 m.

UHE Salto Pilão
Rio Itajaí-Açu

DelItajaí φ   27º05’46”S 
λ 049º28’06”W

Apiúna/SC
Lontras/RS

Consórcio
Salto Pilão

1) área do reservatório de 0,2 km2; e
2) profundidade média de 3,0 m.

PCH Flor do Sertão
Rio das Antas

CPSC φ   26º47’19”S 
λ 053º23’39”W

Flor do Sertão
Descanso/SC

MAUE S/A 1) área do reservatório de 1,0 km2; e
2) profundidade de 19,0 m.

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

c) Barragens Navegáveis de Captação D’Água
1) O Estado de Santa Catarina possui as seguintes barragens navegáveis empregadas

na captação d’água:
Barragens / 

Via Navegável
Jurisdição Localização Município Administração Obs

Barragem do 
Rio São Bento CPSC

φ   28º36’36”S 
λ 049º33’33”W

Siderópolis/SC CASAN 1) área do reservatório de 4,5 km2;
e
2) cerca de 50m de profundidade.

Fonte: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).
Legendas Empregadas:

CPSC – Capitania dos Portos de Santa Catarina.
DelItajaí – Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí
PCH – Pequena Central Hidrelétrica
UHE – Usina Hidrelétrica.
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d) Administradores
1) Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

Barragem do Rio São Bento
Rua Emílio Blum, 83, Centro, Florianópolis – SC

2) Consórcio Empresarial Salto Pilão:
UHE Salto Pilão
Estrada Geral Subida, 701 - Apiúna – SC
E-mail: contato@usinasaltopilao.com.br Tel: (47) 3353-9100   

3) Enercan Campos Novos Energia S.A.:
UHE Campos Novos
Av. Madre Benvenuta, 1168/sobreloja - Santa Mônica – Florianópolis/SC
E-mail: atendimento@enercan.com.br Tel.: (48) 3331-0000 

4) Engie Brasil Energia (Líder do Consórcio Machadinho):
UHE de Itá
UHE Machadinho – Carlos Ermírio de Moraes
Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5.064 – Agronômica – Florianópolis/SC

5) Foz de Chapecó Energia S.A.:
UHE Foz de Chapecó
Rua Germano Wendhausen, n° 203/sala 401 – Florianópolis/SC
Tel.: (48) 3029-5076 

6) MAUE S.A. - Geradora e Fornecedora de Insumos:
PCH Flor do Sertão
Rua Miguel Couto, n° 254/sala 02 – Saudades/SC
E-mail: ceraca@ceraca.com.br Tel.: (47) 49334-0177 

0614 – DRAGAGENS
As atividades de dragagem somente poderão ser iniciada após o parecer favorável da

Autoridade  Marítima  e,  dependendo  da  área  a  ser  dragada,  da  publicação  do  Aviso  aos
Navegantes  pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM). Para tanto,  as  empresas/órgãos
interessados na realização de dragagem deverão requerer ao Capitão dos Portos por meio das
Delegacias  subordinadas,  os  procedimentos  e  quesitos  estabelecidos  na  NORMAM-11/DPC,
para  avaliação  e  posterior  emissão  do  Parecer  quanto  à  segurança  da  navegação  e  ao
ordenamento do espaço aquaviário.

A  Capitania  dos  Portos,  observada  a  NORMAM-11/DPC,  autorizará  a  atividade  de
dragagem em sua jurisdição e das OM subordinadas, após a obtenção, pelo empreendedor, do
respectivo  licenciamento  ambiental  junto  ao  órgão  ambiental  competente.  O  interessado
deverá cumprir, ainda, o previsto na NORMAM-17/DHN e nas Normas da Autoridade Marítima
para Levantamentos Hidrográficos (NORMAM-25/DHN).

Recomenda-se ao interessado manter a fiscalização constante da execução dos serviços
de  dragagem,  de  forma  a  obter  os  parâmetros  definido  no  projeto  de  geometria  da  via
navegável,  em especial  das cotas  batimétricas  dos canais  de aproximação e de acesso,  das
bacias  de  evolução  e  do  berço  de  atracação,  bem  como,  importante  certificar-se  do
alinhamento do eixo do canal, da largura do canal, inclusive nas curvas, e das dimensões da
bacia de evolução. Esta recomendação tem por objetivo prevenir restrições operacionais nas
áreas portuárias definidos pelo Levantamento Hidrográfico (LH) que fique em desacordo com o
projeto  de  geometria,   comprometendo  o  posicionamento  da  sinalização  náutica  ou
inviabilizando a alteração, bem como, o estabelecimento de novos sinais náuticos.
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Recomenda-se  que  a  empresa  executante  do  LH  de  “fim  de  dragagem”  cumpra  o
contido na NORMAM-25/DHN quanto as fases de planejamento, execução, encaminhamento
dos dados coletados e documentação produzida, em especial aos critérios técnicos relativos à
LH de Categoria “A”, a fim de serem validados pelo CHM, e posteriormente considerados pelo
Capitão dos Portos na avaliação de estabelecimento/alteração dos parâmetros  operacionais
portuários.

0615 – EXTRAÇÃO DE MINERAIS
Os  interessados  em  realizar  extração  de  minerais,  após  autorizados  pelos  órgãos

ambientais  competentes,  deverão  cumprir  os  procedimentos  específicos  contidos  na
NORMAM-11/DPC,  pois  a  extração de material  em vias  navegáveis  proporciona fundeio de
embarcações,   deslocamento de dispositivo de reboque em rumos divergentes ao do fluxo
normal  do  tráfego,  entre  outros.  Os  interessados,  dependendo  da  atividade  requerida,
precisarão sinalizar o local e os dispositivos empregados em conformidade com a NORMAM-
17/DHN. 

As  embarcações  empregadas  na  atividade  de  transporte  da  extração  de  minerais
deverão  ter  especial  atenção  as  condições  de  carregamento  e  os  limites  de  borda  livre
estabelecido, as que estiverem navegando e/ou carregada com a marca de borda-livre abaixo da
linha d'água serão impedidas de prosseguir viagem e serão notificadas, pois o não atendimento
aos critérios de estabilidade proporciona situação favorável ao emborcamento e grande risco à
segurança da navegação, aos tripulantes embarcados e a prevenção da poluição hídrica. 

0616 – ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÁUTICOS
Os responsáveis por obras e sinalizações nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB) e em

terrenos marginais deverão prover o Centro de Hidrografia da Marinha, por meio do Agente
local  da  Autoridade  Marítima,  as  informações  para  atualização  dos  documentos  náuticos,
principalmente às obras relativas as áreas portuárias, terminais, píeres, marinas, pontes, áreas
de fundeio, entre outros diretamente relacionadas no ordenamento do tráfego aquaviário e na
segurança da navegação. 

Os responsáveis deverão requerer a atualização dos documentos, após concluída a obra
ou o estabelecimento de sinalização, por meio da Planta Final de Situação (PFS), em meio físico
e digital  conforme preconizado na NORMAM-11/DPC e,  conforme a atividade,  contendo os
sinas náuticos estabelecidos e/ou reposicionados em conformidade com a NORMAM-17/DHN.
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Anexo 1-A
CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

ÁREA DE JURISDIÇÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA (295 municípios)

Figura 01: Mapa Político do Estado de Santa Catarina (Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Interação ao Mercosul)

Figura 02: Jurisdição das Organizações Militares da Marinha do Brasil em Santa Catarina (Fonte: Comando de Operações Navais)
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Anexo 1-A
CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

ÁREA DE JURISDIÇÃO

MUNICÍPIOS / JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA 
O Comando de Operações Navais (ComOpNav) estabelece, por meio da Portaria que fixa

as áreas de jurisdição funcional das Capitanias dos Portos e Capitanias Fluviais, suas Delegacias
e Agências, a jurisdição das organizações militares (OM) da Marinha do Brasil  no Estado de
Santa  Catarina:  Capitania  dos  Portos  de  Santa  Catarina  (CPSC);  Delegacia  da  Capitania  dos
Portos  em  Itajaí  (DelItajaí);  Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  em  Laguna  (DelLaguna);  e
Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  em  São  Francisco  do  Sul  (DelSFSul),  para  as  ações,
atendimentos  e  procedimentos  dos  atos  administrativos  preconizados  nas  Normas  da
Autoridade Marítima (NORMAM) aos 295 Municípios do Estado de Santa Catarina.

Abaixo  encontra-se  a  relação  dos  municípios  catarinenses  em  ordem  alfabética,
indicando  a  OM responsável  pelo  atendimento à  comunidade  marítima,  a  distância  com o
município, em quilômetros, e a distribuição estabelecida na Portaria do ComOpNav.
                 

MUNICÍPIO Jurisdição DIST* MUNICÍPIO Jurisdição DIST*

ABDON BATISTA CPSC 335 km BALNEÁRIO PIÇARRAS DelItajaí 30 km

ABELARDO LUZ CPSC 547 km BALNEÁRIO RINCÃO DelLaguna 86 km

AGROLÂNDIA CPSC 190 km BANDEIRANTE CPSC 670 km

AGRONÔMICA CPSC 197 km BARRA BONITA            CPSC 660 km

ÁGUA DOCE         CPSC 417 km BARRA VELHA DelItajaí 42 km

ÁGUAS DE CHAPECÓ CPSC 590 km BELA VISTA DO TOLDO   CPSC 352 km

ÁGUAS FRIAS      CPSC 577 km BELMONTE                    CPSC 664 km

ÁGUAS MORNAS CPSC 38 km BENEDITO NOVO        CPSC 186 km

ALFREDO WAGNER CPSC 107 km BIGUAÇU CPSC 19 km

ALTO BELA VISTA CPSC 450 km BLUMENAU DelItajaí 53 km

ANCHIETA               CPSC 666 km BOCAINA DO SUL CPSC 184 km

ANGELINA CPSC 75 km BOM JARDIM DA SERRA CPSC 226 km

ANITA GARIBALDI  CPSC 331 km BOM JESUS CPSC 526 km

ANITÁPOLIS CPSC 96 km BOM JESUS DO OESTE CPSC 607 km

ANTÔNIO CARLOS CPSC 35 km BOM RETIRO CPSC 131 km

APIÚNA                     CPSC 194 km BOMBINHAS DelItajaí 54 km

ARABUTÃ                 CPSC 479 km BOTUVERÁ DelItajaí 60 km

ARAQUARI DelSFSul 20 km BRAÇO DO NORTE DelLaguna 60 km

ARARANGUÁ DelLaguna 109 km BRAÇO DO TROMBUDO CPSC 203 km

ARMAZÉM DelLaguna 53 km BRUNÓPOLIS CPSC 329 km

ARROIO TRINTA       CPSC 420 km BRUSQUE DelItajaí 39 km

ARVOREDO                CPSC 524 km CAÇADOR CPSC 407 km

ASCURRA                     CPSC 184 km CAIBI CPSC 621 km

ATALANTA CPSC 184 km CALMON CPSC 421 km

AURORA CPSC 176 km CAMBORIÚ DelItajaí 20 km

BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA DelLaguna 118 km CAMPO ALEGRE CPSC 230 km

BALNEÁRIO BARRA DO SUL DelSFSul 30 km CAMPO BELO DO SUL CPSC 281 km

BALNEÁRIO CAMBORIÚ DelItajaí 18 km CAMPO ERÊ CPSC 636 km

BALNEÁRIO GAIVOTA DelLaguna 139 km CAMPOS NOVOS CPSC 347 km

*Distância entre cidades - Fonte: http://www.entrecidadesdistancia.com.br/calcular-distancia (58 municípios)
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Anexo 1-A
MUNICÍPIO Jurisdição DIST* MUNICÍPIO Jurisdição DIST*

CANELINHA DelItajaí 63 km GUARACIABA CPSC 670 km

CANOINHAS CPSC 361 km GUARAMIRIM DelSFSul 53 km

CAPÃO ALTO CPSC 253 km GUARUJÁ DO SUL CPSC 696 km

CAPINZAL CPSC 404 km GUATAMBÚ CPSC 563 km

CAPIVARI DE BAIXO DelLaguna 24 km HERVAL D'OESTE CPSC 390 km

CATANDUVAS CPSC 413 km IBIAM CPSC 369 km

CAXAMBU DO SUL CPSC 579 km IBICARÉ CPSC 402 km

CELSO RAMOS CPSC 380 km IBIRAMA CPSC 212 km

CERRO NEGRO CPSC 300 km IÇARA DelLaguna 76 km

CHAPADÃO DO LAGEADO CPSC 156 km ILHOTA DelItajaí 22 km

CHAPECÓ PSC 551 km IMARUÍ DelLaguna 60 km

COCAL DO SUL DelLaguna 82 km IMBITUBA DelLaguna 40 km

CONCÓRDIA CPSC 464 km IMBUIA CPSC 144 km

CORDILHEIRA ALTA CPSC 534 km INDAIAL CPSC 163 km

CORONEL FREITAS CPSC 553 km IOMERÊ CPSC 387 km

CORONEL MARTINS CPSC 575 km IPIRA CPSC 425 km

CORREIA PINTO CPSC 249 km IPORÃ DO OESTE CPSC 664 km

CORUPÁ CPSC 199 km IPUAÇU CPSC 546 km

CRICIÚMA DelLaguna 95 km IPUMIRIM CPSC 484 km

CUNHA PORÃ CPSC 618 km IRACEMINHA CPSC 623 km

CUNHATAÍ CPSC 607 km IRANI CPSC 448 km

CURITIBANOS CPSC 315 km IRATI CPSC 605 km

DESCANSO CPSC 659 km IRINEÓPOLIS CPSC 405 km

DIONÍSIO CERQUEIRA CPSC 718 km ITÁ CPSC 504 km

DONA EMMA CPSC 231 km ITAIÓPOLIS CPSC 325 km

DOUTOR PEDRINHO CPSC 202 km ITAJAÍ DelItajaí 3 km

ENTRE RIOS CPSC 544 km ITAPEMA DelItajaí 33 km

ERMO DelLaguna 128 km ITAPIRANGA CPSC 693 km

ERVAL VELHO CPSC 382 km ITAPOÁ DelSFSul 37 km

FAXINAL DOS GUEDES CPSC 493 km ITUPORANGA CPSC 161 km

FLOR DO SERTÃO CPSC 631 km JABORÁ CPSC 423 km

FLORIANÓPOLIS CPSC 9 km JACINTO MACHADO DelLaguna 141 km

FORMOSA DO SUL CPSC 595 km JAGUARUNA DelLaguna 37 km

FORQUILHINHA DelLaguna 105 km JARAGUÁ DO SUL CPSC 181 km

FRAIBURGO CPSC 352 km JARDINÓPOLIS CPSC 601 km

FREI ROGÉRIO CPSC 328 km JOAÇABA CPSC 387 km

GALVÃO CPSC 575 km JOINVILLE DelSFSul 47 km

GAROPABA DelLaguna 60 km JOSÉ BOITEUX CPSC 235 km

GARUVA DelSFSul 83 km JUPIÁ CPSC 582 km

GASPAR DelItajaí 39 km LACERDÓPOLIS CPSC 386 km

GOVERNADOR CELSO RAMOS CPSC 44 km LAGES CPSC 221 km

GRÃO-PARÁ CPSC 162 km LAGUNA DelLaguna 2 km

GRAVATAL DelLaguna 49 km LAJEADO GRANDE CPSC 536 km

GUABIRUBA DelItajaí 139 km LAURENTINO CPSC 201 km

*Distância entre cidades - Fonte: http://www.entrecidadesdistancia.com.br/calcular-distancia (86 municípios)
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Anexo 1-A
MUNICÍPIO Jurisdição DIST* MUNICÍPIO Jurisdição DIST*

LAURO MILLER CPSC 190 km PAULO LOPES DelLaguna 66 km

LEBON RÉGIS CPSC 353 km PEDRAS GRANDES DelLaguna 56 km

LEOBERTO LEAL CPSC 115 km PENHA DelItajaí 20 km

LINDÓIA DO SUL CPSC 476 km PERITIBA CPSC 447 km

LONTRAS CPSC 204 km PESCARIA BRAVA DelLaguna 22 km

LUIZ ALVES DelItajaí 46 km PETROLÂNDIA CPSC 178 km

LUZERNA CPSC 393 km PIÇARRAS DelItajaí 26 km

MACIEIRA CPSC 432 km PINHALZINHO CPSC 581 km

MAFRA CPSC 300 km PINHEIRO PRETO CPSC 392 km

MAJOR GERCINO DelItajaí 86 km PIRATUBA CPSC 425 km

MAJOR VIEIRA CPSC 369 km PLANALTO ALEGRE CPSC 575 km

MARACAJÁ DelLaguna 96 km POMERODE CPSC 166 km

MARAVILHA CPSC 611 km PONTE ALTA CPSC 259km

MAREMA CPSC 548 km PONTE ALTA DO NORTE CPSC 298 km

MASSARANDUBA DelSFSul 70 km PONTE SERRADA CPSC 463 km

MATOS COSTA CPSC 452 km PORTO BELO DelItajaí 43 km

MELEIRO DelLaguna 125 km PORTO UNIÃO CPSC 430 km

MIRIM DOCE CPSC 238 km POUSO REDONDO CPSC 219 km

MODELO CPSC 593 km PRAIA GRANDE DelLaguna 174 km

MONDAÍ CPSC 662 km PRESIDENTE CASTELO BRANCO CPSC 437 km

MONTE CARLO CPSC 343 km PRESIDENTE GETÚLIO CPSC 217 km

MONTE CASTELO CPSC 364 km PRESIDENTE NEREU CPSC 170 km

MORRO DA FUMAÇA DelLaguna 69 km PRINCESA CPSC 695 km

MORRO GRANDE DelLaguna 135 km QUILOMBO CPSC 580 km

NAVEGANTES DelItajaí 2 km RANCHO QUEIMADO CPSC 60 km

NOVA ERECHIM CPSC 571 km RIO DAS ANTAS CPSC 418 km

NOVA ITABERABA CPSC 560 km RIO DO CAMPO CPSC 276 km

NOVA TRENTO DelItajaí 68 km RIO DO OESTE CPSC 206 km

NOVA VENEZA DelLaguna 108 km RIO DO SUL CPSC 187 km

NOVO HORIZONTE CPSC 621 km RIO DOS CEDROS CPSC 180 km

ORLEANS CPSC 178 km RIO FORTUNA CPSC 125 km

OTACÍLIO COSTA CPSC 242 km RIO NEGRINHO CPSC 247 km

OURO CPSC 402 km RIO RUFINO CPSC 184 km

OURO VERDE CPSC 534 km RIQUEZA CPSC 631 km

PAIAL CPSC 539 km RODEIO CPSC 185 km

PAINEL CPSC 229 km ROMELÂNDIA CPSC 644 km

PALHOÇA CPSC 16 km SALETE CPSC 258 km

PALMA SOLA CPSC 676 km SALTINHO CPSC 620 km

PALMEIRA CPSC 380 km SALTO VELOSO CPSC 430 km

PALMITOS CPSC 610 km SANGÃO DelLaguna 56 km

PAPANDUVA CPSC 352 km SANTA CECÍLIA CPSC 324 km

PARAÍSO CPSC 202 km SANTA HELENA CPSC 675 km

PASSO DE TORRES DelLaguna 165 km SANTA ROSA DO SUL DelLaguna 150 km

PASSOS MAIA CPSC 475 km SANTA TEREZINHA CPSC 288 km

*Distância entre cidades - Fonte: http://www.entrecidadesdistancia.com.br/calcular-distancia (86 municípios)
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Anexo 1-A
MUNICÍPIO Jurisdição DIST* MUNICÍPIO Jurisdição DIST*

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO CPSC 622 km TAIÓ CPSC 240 km

SANTIAGO DO SUL CPSC 595 km TANGARÁ CPSC 385 km

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ CPSC 30 km TIGRINHOS CPSC 623 km

SÃO BENTO DO SUL CPSC 237 km TIJUCAS DelItajaí 48 km

SÃO BERNARDINO CPSC 625 km TIMBÉ DO SUL DelLaguna 155 km

SÃO BONIFÁCIO DelLaguna 162 km TIMBÓ CPSC 171 km

SÃO CARLOS CPSC 591 km TIMBÓ GRANDE CPSC 397 km

SÃO CRISTO VÃO DO SUL CPSC 286 km TRÊS BARRAS CPSC 363 km

SÃO DOMINGOS CPSC 550 km TREVISO CPSC 225 km

SÃO FRANCISCO DO SUL DelSFSul 2 km TREZE DE MAIO DelLaguna 57 km

SÃO JOÃO BATISTA DelItajaí 62 km TREZE TÍLIAS CPSC 418 km

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ DelItajaí 50 km TROMBUDO CENTRAL CPSC 207 km

SÃO JOÃO DO OESTE CPSC 687 km TUBARÃO DelLaguna 30 km

SÃO JOÃO DO SUL DelLaguna 158 km TUNÁPOLIS CPSC 682 km

SÃO JOAQUIM CPSC 225 km TURVO DelLaguna 134 km

SÃO JOSÉ CPSC 9 km UNIÃO DO OESTE CPSC 600 km

SÃO JOSÉ DO CEDRO CPSC 688 km URUBICI CPSC 167 km

SÃO JOSÉ DO CERRITO CPSC 260 km URUPEMA CPSC 205 km

SÃO LOURENÇO DO OESTE CPSC 600 km URUSSANGA DelLaguna 83 km

SÃO LUDGERO DelLaguna 67 km VARGEÃO CPSC 480 km

SÃO MARTINHO DelLaguna 72 km VARGEM CPSC 313 km

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA CPSC 628 km VARGEM BONITA CPSC 426 km

SÃO MIGUEL DO OESTE CPSC 654 km VIDAL RAMOS CPSC 165 km

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA CPSC 34 km VIDEIRA CPSC 400 km

SAUDADES CPSC 20 km VITOR MEIRELES CPSC 253 km

SCHROEDER DelSFSul 62 km WITMARSUM CPSC 244 km

SEARA CPSC 500 km XANXERÊ CPSC 510 km

SERRA ALTA CPSC 600 km XAVANTINA CPSC 530 km

SIDERÓPOLIS CPSC 213 km XAXIM CPSC 525 km

SOMBRIO DelLaguna 131 km ZORTÉA CPSC 393 km

SUL BRASIL CPSC 607 km

*Distância entre cidades - Fonte: http://www.entrecidadesdistancia.com.br/calcular-distancia (59 municípios)
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Anexo 1-B
CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

PROCEDIMENTO E RELAÇÃO PARA VISTORIA DAS EMBARCAÇÕES

As  embarcações  a  serem  inscritas  ou  transferidas para  a  CPSC  ou  suas  Delegacias
subordinadas  poderão,  a  critério  do  Encarregado  da  Divisão  de  Cadastro  de  cada  área  de
jurisdição,  ser  agendado  vistoria  para  a  verificação  dos  quesitos  de  operacionalidade,
funcionalidade e/ou habitabilidade, onde estas deverão atender aos seguintes critérios:
 a) quanto a embarcação:
 1) os processos de habitabilidade, navegabilidade e estabilidade, caso aplicável, em

conformidade com o emprego da embarcação e os parâmetros estabelecidos nas
NORMAM-01/DPC, NORMAM-02/DPC, NORMAM-03/DPC ou NORMAM-34/DPC;

 2) a verificação do Registro da Nota Fiscal ou Escritura Pública, quanto:
 I – Número do casco gravado; 
 II – Número do motor descrito; e 
 III – Cores, modelos e ano declarado;
 3) cumprimento do memorial descritivo, quanto:
 I – Modificações estruturais da embarcação;

II – Teste, quando possível, de estabilidade e navegabilidade; e
 III – Descrição da quantidade de tripulantes e passageiros a bordo;
 4) itens obrigatórios de salvatagem;
 5) itens obrigatórios da área de navegação requerida para a embarcação; e
 6) testes/apresentação dos equipamentos “in loco”: 

I – Comunicação por meio do rádio VHF no canal 16 (frequência 156,8 MHz); 
 II – Comunicação por meio do rádio HF na frequência internacional 4.125 KHz,

para as embarcações a serem inscritas em Mar Aberto, caso aplicável; 
 III – Apresentação  do  EPIRB  (Emergency  Position-Indicating  Radio  Beacon)

(Embarcação de Mar Aberto) e do código MMSI (Maritime Mobile Safety Identity)
atribuído pela ANATEL;  

 IV – Apresentação dos Equipamentos de Salvatagem: e 
 V – Apresentação dos Equipamentos de Sinalização. 
 b) procedimento para a solicitação: 
 1) cabe ao requerente, proprietário ou preposto legal: 
  I – Requer  a  seção  de  inscrição  o  agendamento  do  inspetor  para  vistoriar  a

embarcação, quando somente estiver com todos os itens obrigatórios para a área
de navegação requerida; 

 II – Providenciar  local  para  a  vistoria  agendada,  devendo  possuir  o  espaço  e
luminosidade necessárias para a movimentação dos inspetores; 

 III – Fixar a placa de indicação da capacidade da embarcação, em conformidade
com o manual do proprietário e/ou memorial descritivo, por processo de união
mecânica, como exemplo: tipo “Clinch”, e estar em local visível; 

 2) agendar junto a Divisão de Cadastro a data e horário para a vistoria programada; e
3) todas as despesas  de deslocamento, e se necessário, de alimentação e pernoite,

decorrentes dos serviços a serem prestados pelo Agente da Autoridade Marítima,
em decorrência da aplicação desta Norma, para os processos de cadastro, vistoria
programada, perícias, análise de planos e testes de equipamentos  correrão por
conta do requerente.
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Anexo 1-C

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
ÁREA DE NAVEGAÇÃO INTERIOR DOIS

Trecho A - Da Ilha Saí-Guaçu, divisa com Estado do
Paraná, até a Ilha Fora de Itapema.

Trecho B -  Da Ilha Fora de Itapema até a Ilha da Paz.

  

  

Trecho C - Da Ilha da Paz até Ponta da Prainha. Trecho  D -  Da  Ponta  da  Praianha  até  as  Ilhas
Tamboretes (Ilha do Norte).
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Anexo 1-C

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
ÁREA DE NAVEGAÇÃO INTERIOR DOIS

Trecho E -  Da Ilha do Sul (Ilhas  Tamboretes)  até
Barra Velha.

Trecho F -  Da Barra Velha até a Ponta do Varrido.

  

Trecho G -  Da Ponta do Varrido até a  Ponta das
Cabeçudas.

Trecho H -   Da Ponta  da Cabeçudas  até  a  Ilha  da
Galé.
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Anexo 1-C

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
ÁREA DE NAVEGAÇÃO INTERIOR DOIS

Trecho  I -  Da  Ilha  da  Galé  até  as  Ilhas  dos
Moloques do Norte (NE da Ponta dos Ingleses).

Trecho  J -  Da  Ponta  dos  Ingleses  até  a  Ponta  da
Lagoinha.

 

Trecho  K -  Da  Ponta  da  Lagoinha  até  a  Ilha  de
Coral.

Trecho L -  Da Ilha de Coral até a Ponta do Galeão.
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Anexo 1-C

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
ÁREA DE NAVEGAÇÃO INTERIOR DOIS

Trecho M - Da Ponta do Galeão até a Ilha do Batuta. Trecho  N -   Da  Ilha  do  Batuta  até  a  Ponta  de
Imbituba.

  

Trecho O -  Da Ponta de Imbituba até  a  Ponta da
Itapirubá.

Trecho P – Da Ponta da Itapirubá até Ponta do Gi.
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Anexo 1-C

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
ÁREA DE NAVEGAÇÃO INTERIOR DOIS

Trecho Q - Da do Gi até a Ponta do Molhes da Barra
Sul.

Trecho R -  Da Ponta do Molhes da Barra Sul até a
Ilha Marta Pequeno.

  

Trecho S -  Da Ilha Marta Pequeno até o Cabo Santa
Marta Pequeno.

Trecho T - Do Cabo Santa Marta Pequeno até o Farol
de Santa Marta
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Anexo 1-C

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
ÁREA DE NAVEGAÇÃO INTERIOR DOIS

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
ÁREA DE NAVEGAÇÃO INTERIOR DOIS

Trecho U –  Do o Farol de Santa Marta até a Barra
do Urussanga.

Trecho V -  Da Barra do Urussanga até o Balneário
Arroio do Silva.

  

Trecho X -   Do Balneário Arroio do Silva até o Rio
Mampituba, divisa SC/RS. 
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Anexo 1-D

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
PORTOS, TERMINAIS E ESTALEIROS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Porto de São Francisco do Sul

 
Fonte: Divulgação - Porto de São Francisco do Sul Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Porto de Itapoá

 

 
Fonte: Porto de Itapoá / Institucional Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Porto de Itajaí - Navegantes

  

Fonte: Jornal/Página-3 Fonte: MarineTraffic.com
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Anexo 1-D

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
PORTOS, TERMINAIS E ESTALEIROS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Terminal BRASKARNE (Itajaí) Terminal Barra do Rio (Itajaí)

  
  

Fonte: Braskarne / Institucional Fonte: Barra do Rio / Institucional

Terminal TROCADEIRO (Itajaí) POLY Terminais Portuários (Itajaí)

  

Fonte: Google Earth (2019). Fonte: POLY Terminais / Institucional

Terminal TEPORTI (Itajaí) Píer da Delegacia da Capitania dos Portos em  Itajaí

 

Fonte: Teporti / Institucional Fonte: DelItajai
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Anexo 1-D

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
PORTOS, TERMINAIS E ESTALEIROS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Terminal de Passageiros (Itajaí) Estaleiro Navship (Navegantes)

 
 

Fonte: Pier Turístico de Itajaí Fonte: Navship / Institucional

Estaleiro Itajaí (Itajaí) Thyssenkrupp Estaleiro Brasil Sul (Itajaí)

 

Fonte:  Portal Naval Fonte: Revista Amanhã

Estaleiro Detroit (Itajaí)

 

Fonte:  Detroit.cl / Institucional
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Anexo 1-D

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
PORTOS, TERMINAIS E ESTALEIROS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Porto de Imbituba

 
 

Fonte:  SC Par

Porto de Laguna

 

Fonte:  SC Par

Terminal TEFRAN (São Francisco do Sul) FPSO “Cidade de Itajaí” (Itajaí)

 

Fonte:  PETROBRAS Fonte: Marine Traffic
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Anexo 1-E

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
ATESTADO DE HORÍMETRO

(MODELO)

ATESTADO DE HORÍMETRO

Nome do Estabelecimento ________________________________________________________

Nome da Embarcação

Nº de Inscrição

Instrutor

Aluno

Data da Aula

Período da Aula

Horímetro - Inicio

Horímetro - Término

Atesto,  para  os  devidos  fins,  que  o  medidor  de  horas  -  horímetro  -  estava  aferido  e  foi
empregado exclusivamente durante a aula de condutor de embarcações na data especificada.

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade no lançamento de dados no presente atestado
pode implicar na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:

“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.” 

As  informações  inverídicas  poderá  acarretar  no  cancelamento  da  inscrição  do  candidato,
sujeitando,  ainda,  o  responsável  do  Estabelecimento  de  Treinamento  Náutico  às  sanções
administrativas, cíveis e/ou penais.

Data de Emissão: ________________, ______ de ____________ de _________.
(local)                    (dia)                  (mês)                          (ano)

__________________________________________________
(Assinatura do Responsável do Estabelecimento de Treinamento Náutico)                    
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Anexo 2-A

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
RELAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE EMERGENCIAIS 

I – ÁREA DE JURISDIÇÃO DA CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

Instituição Telefone link

Agência Nacional do Petróleo 0800-970-0267 www.anp.gov.br/institucional/enderecos

Capitania dos Portos de Santa Catarina (48) 3281-4800 www.marinha.mil.br/cpsc/ 

Corpo de Bombeiros Militar (CBMSC) 193 www.cbm.sc.gov.br/

Defesa Civil de Santa Catarina (DCSC) (48) 3664-7000 www.defesacivil.sc.gov.br/

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (48) 3212-3331 ditec.sc@ibama.gov.br

Instituto do Meio Ambiente (IMASC) (48) 3665-4190 www.ima.sc.gov.br

Polícia Militar 190 www.pm.sc.gov.br/

Polícia Rodoviária Estadual 198 www.pm  rv  .sc.gov.br/  

Polícia Rodoviária Federal 191 portal.prf.gov.br/estados/santa-catarina

Serviço Autônomo Móvel de Urgência 192 samu.saude.sc.gov.br/

II – ÁREA DE JURISDIÇÃO DA DELEGACIA DE SÃO FRANCISCO DO SUL - ITAPOÁ

Instituição Telefone link

Bunge Alimentos SA. (47) 3471-1101 www.bunge.com.br

Centro de Defesa Ambiental Sul (47) 3341-3513

Complexo Portuário de São Francisco (47) 3471-1233 www.psfs.sc.gov.br     

Corpo de Bombeiros de Itapoá (47) 3443-6873 / 193 www.facebook.com/cbmscitapoa 

Corpo de Bombeiros Voluntários SFS (47) 3444-3856

Defesa Civil - Regional Joinville (47) 3437-3827 / 199 www.joinville.sc.gov.br/institucional/compdec

Delegacia da Capitania dos Portos (47) 3444-2204 www.marinha.mil.br/delsfsul 

IBAMA – Escritório Joinville (47) 3433-3760 www.ibama.gov.br 

IBAMA – Esc. São Francisco do Sul (47) 3444-2448 www.ibama.gov.br 

FATMA - Joinville (47) 3431-5200 www.ima.sc.gov.br

PETROBRAS – Centro de Respostas (47) 3471-5000

Polícia Civil de São Francisco do Sul (47) 3444-2190 pt-br.facebook.com/pages/Delegacia-De-Policia-
De-Sao-Francisco-Do-Sul/104221619701386 

Polícia Militar de São Francisco do Sul (47) 3444-2765 / 190 pt-br.facebook.com/27bpmsc 

Porto de Itapoá (47)  3443-8500 www.portoitapoa.com.br 

Posto de Saúde Barra do Saí (47) 3443-6687 cebes.com.br/unidade-basica-de-saude-da-
familia-da-barra-do-sai-2658305/ 

Posto de Saúde Central SFS (47) 3443-2655 www.itapoa.sc.gov.br/ 

Posto de Saúde Itapema (47) 3443-1121 www.itapema.sc.gov.br/ 

Posto de Saúde Pontal (47) 3443-7064 www.itapoa.sc.gov.br/ 

Prefeitura Municipal SFS (47) 3471-2222 www.saofranciscodosul.sc.gov.br/ 

Pronto Socorro de SFS (47) 3444-5994

Receita Federal - São Francisco do Sul (47) 3444-2700 www.r  eceita.economia.gov.br/   

Táxis (47) 3444-0393
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Anexo 2-A

Instituição Telefone link

Táxis Aéreos (47) 3426-3600 wwwaeroportosbrasil.com.br/aeroporto-de-sao-
francisco-do-sul/ 

TERLOGS (47) 3471-4400 www.terlogs.com.br/ 

Terminal de São Francisco do Sul
(TEFRAN)

(47) 3233-5000 petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/
principais-operacoes/terminais-e-oleodutos/
terminal-sao-francisco-do-sul.htm 

Terminal Santa Catarina (47) 3471-2121 pt-br.facebook.com/terminalsc/ 

III – ÁREA DE JURISDIÇÃO DA DELEGACIA DE ITAJAÍ

Instituição Telefone link

Centro de Defesa Ambiental Sul (47) 3349-2250

Corpo de Bombeiros de Itajaí (47) 3398-6546 / 193

Defesa Civil de Itajaí (47) 3341-6199 defesacivil.itajai.sc.gov.br

Delegacia da Capitania dos Portos (47) 3348-0129 www.marinha.mil.br/delitajai

Estaleiro NAVSHIP (47) 2104-2800 www.navship.com.br

Thyssenkrupp Estaleiro Brasil Sul (47) 99289-0327 www.  thyssenkrupp  .com   

IBAMA – Escritório Itajaí (47)  3348-1204  e
3348-2870

esregitajai.sc@ibama.gov.br

FATMA - Itajaí (47) 3398-6050 www.ima.sc.gov.br

Marina Itajaí (47) 3349-8080 www.marinaitajai.com

Ocyan FPSO (47) 3390-1502 www.ocyan-sa.com 

Poly Terminais Portuários S.A (47) 2104-5788 www.polyterminais.com.br

Porto de Itajaí (47) 3341-8000 www.portoitajai.com.br/novo

Porto de Navegantes (47) 2104-3300 www.portonave.com.br/pt/a-portonave

Terminal Barra do Rio (47) 3406 9100 www.barradorio.com.br 

Terminal BRASKARNE (47) 3344-8200 www.braskarne.com.br

Terminal ENGITA (47) 3224-0945 www.engitanaval.com.br

IV – ÁREA DE JURISDIÇÃO DA DELEGACIA DE LAGUNA

Instituição Telefone link

Polícia Militar Ambiental (48) 3647-7880 www.pm.sc.gov.br/ambiental

Corpo de Bombeiros de Laguna (48) 3647-7853 / 193 www.cbm.sc.gov.br

Defesa Civil de Laguna 199 www.laguna.sc.gov.br 

Delegacia da Capitania dos Portos (48) 3644-0196 www.marinha.mil.br/dellaguna

IBAMA – Escritório Laguna (48) 3644-1640 www.ibama.gov.br 

FATMA - Laguna (48) 3631-9221 www.ima.sc.gov.br

Polícia Militar (48) 3647-0931 / 190 www.pm.sc.gov.br 

Porto de Imbituba (48) 3355-8900 www.portodeimbituba.com.br

Porto de Laguna (48) 3644-0183 www.scpar.sc.gov.br 
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Anexo 2-B

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
PROCEDIMENTOS E PLANOS DE CONTINGÊNCIAS  

DOS PORTOS E TERMINAIS DA ÁREA DE JURISDIÇÃO 

I – ÁREA DE JURISDIÇÃO DA CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
1) Terminal de Abastecimento Fluvial (Posto Galo da Barra) = Em Averiguações = 

Instalação  de  abastecimento  fluvial  de  embarcações  administrada  pelo  Grupo
Ipiranga de Abastecimento. 
 Carga: √ manuseia e fornece combustível as embarcações atracada no píer; e
 Localização:  φ 27°35'10,7"S / λ 048°26'10,7"W (Carta Náutica nº 1903);
                             √ píer a margem do canal da Barra da Lagoa;
 √ Rua Jornalista Manoel de Menezes 3007, Barra da Lagoa, Florianópolis/SC.

a) Planos de Contingências e Procedimentos:
 I. Plano de Emergência Individual (PEI) Simplificado em aprovação.

b) Coordenação e Instalações de Apoio:
  ● O Plano é coordenado pelo Gerente do Posto, atende no telefone (48) 3232-3384

e  e-mail: posto-ba@postogalo.com.br.
● Posto Galo que possui a estrutura completa de contenção. 

II – ÁREA DE JURISDIÇÃO DA DELEGACIA DE SÃO FRANCISCO DO SUL
1) Porto de Itapoá

Terminal Marítimo de uso privativo (TUP) administrado pela Portinvest Participações
S.A e pela Aliança Administração de Imóveis e Participações Ltda.
  Carga: √ armazenamento e movimentação de contêineres; e
 √ não é previsto a movimentação de cargas perigosas.
 Localização: φ 26º11’10,0”S / λ 048º36’20,0”W (Carta Náutica nº 1.804/DHN);
 Avenida Beira Mar 05, 2.900 – Figueira do Pontal – Itapoá – SC;

a) Planos de Contingências e Procedimentos:
 I. Plano de Área da Baia da Babitonga (PA-BB) é coordenado pela Supervisão de
Meio Ambiente do Porto de Itapoá que engloba, além do próprio terminal, as empresas da
Administração  do  Porto  de  São  Francisco  do  Sul  (APSFS),  Terminal  Santa  Catarina  (TESC),
Terminal de São Francisco do Sul (TEFRAN) e Oleoduto Santa Catarina/Paraná (OSPAR).
 Plano  amplia  a  capacidade  de  resposta  e  segurança  nas  ocorrências  de
incidentes na baía,  ao estabelecer mecanismos para  a  atuação imediata  e coordenada dos
empreendimentos portuários da região, os órgãos ambientais e de contingência. 
 II.  Plano  de  Ajuda  Mútua  da  Baia  da  Babitonga  (PAM-BB)  tem como  objetivo
atender a situações de emergência que podem ocorrer no complexo portuário,  incluindo o
Porto  de  São  Francisco  do  Sul  e  os  Terminais  em  seu  entorno,  tais  como:  √ incêndio  ou
explosão;  √ vazamento de óleo e produtos perigosos;  √ socorro a acidentados;  √ queda de
homem  ao  mar;  √ condições  adversas  do  tempo  que  afetem  a  segurança  das  operações
portuárias;  √ tripulante suspeito de doença infecciosa identificada como uma emergência de
saúde pública de importância internacional; √  outros sinistros ou calamidades que venham pôr
em risco a comunidade portuária. 
III. Plano de Emergência Individual (PEI) dispõe sobre a Prevenção de Incidentes de Poluição por
Óleo que possam ocorrer  a  partir  das  operações  realizadas  pela  empresa Itapoá Terminais
Portuários S/A.
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IV.  Plano de Controle de Emergências (PCE)  estabelece as diretrizes necessárias

para  adotar  de  forma preventiva,  medidas  que  venham  a  reduzir  o  impacto  dos  possíveis
acidentes nas instalações do Terminal, ou em navio atracado em berço do Terminal, tais como
explosões, incêndios, fenômenos meteorológicos, ameaça de desabamento e acidentes com
produtos perigosos, durante as operações de recebimento, armazenagem, carga e descarga de
produtos garantindo as condições de segurança às pessoas e à comunidade vizinha, reduzindo
danos ao patrimônio, ao meio ambiente e perdas operacionais. 

b) Coordenação e Instalações de Apoio:
  ● Os Planos são coordenados pela Gerência de Meio Ambiente e seu acionamento é

ininterrupto,  ativo 24h, por meio da Guarda Portuária nos telefones (47) 3443-
8547 / 3443-8511 / 99995-1465 e e-mail: meioambiente@portoitapoa.com.

 ● Instalações de Apoio: - Unidade de emergência com 02 contêineres equipados; e
  - Área de Contenção.

2) Complexo Portuário de São Francisco (SCPAR)
 O Complexo Portuário de São Francisco do Sul é gerenciado pela Administração do

Porto de São Francisco do Sul, autarquia estadual, constituído do Porto de São Francisco do Sul,
pelo Terminal de Uso Privado (TUP) do Porto Itapoá e pelo Terminal Santa Catarina (TESC).
  Carga: √ movimenta granéis sólidos, produtos siderúrgicos, carga geral; e
 √ não é previsto a movimentação de cargas perigosas.
 Localização: φ 26º14’15”S / λ 048º37’59”W (Carta Náutica nº 1.804/DHN);
 Avenida Eng. Leite Ribeiro, 782 – Centro – São Francisco do Sul – SC;

a) Planos de Contingências e Procedimentos:
 I. Plano de Área da Baia da Babitonga (PA-BB)  está sob coordenação do IBAMA,
Delegacia da Capitania dos Portos, Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, FATMA (Fundação
do  Meio  Ambiente  de  Santa  Catarina),  Polícia  Militar  Ambiental  de  Santa  Catarina  (2º
Companhia),  e  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  de  São  Francisco  do  Sul.  O  grupo
responsável pelo plano é formado pela Administração do Porto de São Francisco do Sul (APSFS),
Terminal  Santa  Catarina  (TESC),  Itapoá Terminais  Portuários,  Porto Itapoá,  Terminal  de São
Francisco  do  Sul  (TEFRAN)  e  Oleoduto  Santa  Catarina/Paraná  (OSPAR),  ambos  da
Transpetro/Petrobrás. 
 II.  Plano de Emergência Individual  (PEI),  aprovado em 2019,  tem por objetivos
estabelecer procedimentos a serem seguidos, durante Estados de Emergência, com acidentes
que impliquem risco de vida e poluição ambiental por derramamento de óleo no mar, além de
racionalizar os recursos envolvidos, visando minimizar a duração do evento. 

IV.  Plano de Controle de Emergências (PCE) estabelece as diretrizes necessárias
para  atuação  em  situações  emergenciais  que  tenham  potencial  para  causar  repercussões
internas e externas a SCPAR, por meio do desencadeamento de ações rápidas e seguras.
 V. O Plano de Ajuda Mútua (PAM)  é composto por Empresas e Entes Públicos:  √
Autoridade Portuária; √ Órgão Gestor Mão de Obra do Trabalho Portuário de São Francisco do
Sul (OGMO); √ Representantes dos Terminais;  √ Representantes das Empresas Prestadoras de
Serviço;  √ Corpo de Bombeiros Voluntários;  √ Polícia Militar; e  √ Defesa Civil. A coordenação
mantém reuniões ordinárias bimestrais para avaliar e aperfeiçoar procedimentos. 

b) Coordenação e Instalações de Apoio:
  ● Os Planos são coordenados pela Gerência de Meio Ambiente por meio da central

de emergências,  ativo 24h, nos telefones (47) 3471-1233 / 3481-4881 e e-mail:
oscar@ portosaofranciscodosul.com.br.

 ● Instalações de Apoio: - Instalações Ambulatoriais próximos à área portuária; e
- Unidade de Prevenção e Combate a Incêndio.
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Anexo 2-B
3) Terminal Santa Catarina (TESC)

 Terminal Marítimo administrado pela empresa TESC. 
  Carga: √ movimenta bobinas de aço e produtos siderúrgicos; e
 √ não é previsto a movimentação de cargas perigosas.
 Localização: φ 26º14’02”S / λ 048º38’01”W (Carta Náutica nº 1.804/DHN);
 Avenida Eng. Leite Ribeiro, 99 – Centro – São Francisco do Sul – SC;

a) Planos de Contingências e Procedimentos:
I. Procedimentos do Terminal Santa Catarina estão incluso no  Plano de Área da

Baia  da  Babitonga  e  no  Plano  de  Ajuda  Mutua  Portuário  do  Complexo  Portuário  de  São
Francisco do Sul.

II.  Plano de Emergência Individual (PEI), aprovado em 2018, tem como objetivo
estabelecer procedimentos para atendimentos de emergências envolvendo hidrocarbonetos; e

III.  Plano de Controle de Emergências (PCE) e/ou Plano de Ação de Emergência
(PAE), aprovado em 2018, tem como objetivo estabelecer o conjunto de ações que devem ser
desencadeadas em situações de emergências nas instalações do terminal.

b) Coordenação e Instalações de Apoio:
  ● O PEI  e  PAE  são  coordenados  pelo  Centro  de Meio Ambiente  e  Segurança  do

Trabalho no telefone (047)  3471-2121 e nos e-mails: meioambiente@terminalsc.
com.br e seguracadotrabalho@terminalsc.com.br. 

 ● Instalações de Apoio: - Base de emergências ambientais; 
- Sistema Preventivo de Combate a Incêndios; e
- Ambulância de Suporte Básico do OGMO.

 4) Terminal de São Francisco do Sul (TEFRAN)
Instalações  administradas pela  empresa  Transporte  de  Petróleo S.A.  (Transpetro),

constituído de um Terminal Marítimo e de uma monoboia. 
 Carga: √ recebe petróleo e derivados por meio de monoboia; e
 √ armazena no terminal o óleo proveniente dos navios tanques.

Monoboaia: φ 26º13’52”S / λ 048º25’03”W (Carta Náutica nº 1.804/DHN); 
 Terminal: φ 26º13’36.9”S / λ 048º31’49.2”W (Carta Náutica nº 1.804/DHN). 
 Rua Felipe Mussi, 803 – Ubatuba – São Francisco do Sul – SC; e

É constituído de oito tanques com capacidade total de 421.957 m3. 
a) Planos de Contingências e Procedimentos:

I. Procedimentos do Terminal de São Francisco do Sul estão incluso no Plano de
Área da Baia da Babitonga.
 II. Plano de Emergência Individual  (PEI), aprovado em 2013, tem como objetivo
estabelecer  procedimentos  técnicos  /  administrativos  a  serem  adotados  em  incidentes  de
poluição por óleo, que eventualmente possam ocorrer durante as operações realizadas pelo
Terminal. 

III.  Plano  de  Resposta  de  Emergências (PRE)  estabelece  os  procedimentos,  as
estratégias e a estrutura de resposta a emergências, desta forma, possibilitando ações rápidas,
eficientes e ordenadas,  visando preservar vidas,  evitar  ou minimizar  danos às  instalações e
impactos a comunidades vizinhas, ao meio ambiente e a imagem da Companhia.

b) Coordenação e Instalações de Apoio:
  ● O PEI e o PRE são geridos pela Gerência Setorial de Segurança nos telefones (47)

3233-5405 e 3233-4409 e e-mail: pedrobeltrao@transpetro.com.br.
 ● Instalações de Apoio: - Instalações de Respostas de Emergências; e

- Unidade de Combate a Incêndio.
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III – ÁREA DE JURISDIÇÃO DA DELEGACIA DE ITAJAÍ
1) Porto de Itajaí

Porto Marítimo da Superintendência do Porto de Itajaí/APM Terminals
   Porto movimenta e armazena diversas cargas perigosas ou tóxicas:
 √ Explosivos (Classe 1);  √ Gases (Classe 2);  √ Infectantes (Classe 6.2);  √ Líquido

Inflamáveis  (Classe 3); √ Radioativos  (Classe 7); √ Sólidos  Inflamáveis  (Classe 4);
√ Substâncias Corrosivas (Classe 8); √ Substâncias Oxidantes (Classe 5); 
√ Substâncias Perigosas (Classe 9); e √ Substâncias Tóxicas (Classe 6.1).

 Localização:  φ 26°54'02.0"S / λ 048°39'58.2"W (Carta Náutica nº 1.841/DHN); e
 Rua Blumenau, 05 – Centro – Itajaí/SC.

a) Planos de Contingências e Procedimentos:
 I. Plano de Área (PA) engloba as empresas do Complexo Portuário de Itajaí, sendo
APM Terminals, Portonave, Teporti, Terminal Barra do Rio, Multilog, Localfrio, Brasfrigo, Poly
Terminais,  Conexão Marítima, Braskarne,  Trocadeiro Portos e Logística,  MSC Mediterranean
Logística,  Itazem  Logística  Portuária,  OGMO,  Navship,  Instituto  Cidade  Sustentável  antiga
Fundação  do  Meio  Ambiente  de  Itajaí  (FAMAI),  Petrobras,  Porto  Esportivo  Itajaí  e
Administradora da Empresa de Navegação Santa Catarina Ltda (Ferry Boat), O PA-CPI poderá
ser acionado pelas Instituições e Instalações Participantes ou pelo Coordenador Operacional do
Plano Nacional de Contingência, inclusive para atendimento de incidentes de poluição por óleo
de origem desconhecida ocorridas dentro da Poligonal Porto Organizado.

II.  Plano  de  Ajuda  Mutua  do  Complexo  Portuário  de  Itajaí  (PAM-PCI)  prevê  a
atuação de auxílio em situações de emergências nas instalações portuárias e retroportuárias
alfandegadas,  caso  não  consiga  ou  tenha  mais  recursos  para  atuar  nas  emergências de
incêndios, explosões, vazamento de produtos perigosos, poluição ou acidente ambiental, queda
de  trabalhadores  ao  mar/rio  e  ou  socorro  a  acidentados,  e  é  constituído  pelos
empreendimentos  do Porto de Itajaí,  APM Terminals,  Barra  do Rio Terminal  Portuário S/A,
Brasfrigo S/A, Braskarne, Conexão Marítima, ITAZEM S/A, Localfrio Itajaí CLIA, Multilog, OGMO,
Poly Terminais Portuários S.A, Portonave S/A – Terminais Portuários de Navegantes, Terminal
Portuário de Itajaí (TEPORTI), Trocadeiro Portos e Logística Ltda.
 III. Plano de Emergência Individual (PEI) será acionado em caso de vazamento de
óleo e procederá com a instalação de barreiras de contenção absorventes no sentido da maré,
de forma a retirar o produto da área do píer e costados dos navios; e outras técnicas/recursos
de remoção mecânicas aplicáveis. 

O monitoramento na área portuária é feita pelas equipes da Gerência de Meio
Ambiente/Segurança do Trabalho, da Guarda Portuária e do TECONVI que realizam rondas “in
loco” e por meio de câmaras de monitoramento. , e procedimentos similares para a contenção
e  remoção  de  produtos  da  superfície  da  água,  poderão  ser  aplicados  para  eventuais
derramamentos de diversas cargas, desde que não haja riscos adicionais. 

IV. Plano de Controle de Emergências (PCE) é coordenado pelo Gerente de Meio
Ambiente  do  Porto  de  Itajaí  com  comunicado  imediato  ao  Instituto  Cidade  Sustentável,  à
Delegacia  da  Capitania  dos  Portos,  à  Praticagem,  às  Colônias  de  Pescadores,  ao  Grupo  de
Bombeiros Socorrista do OGMO, às Agências Marítimas, à Polícia Federal e Polícia Civil.

Dependendo da extensão do acidente, a ocorrência poderá elevar para o Estado
de Emergência, em que ordenará o afastamento ou desatracação dos navios próximos e/ou
cargas, bem como, as empresas de rebocadores visando o reboque emergencial ou a utilização
dos canhões d’água e de resfriamento dos cascos dos navios mercantes.
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b) Coordenação e Instalações de Apoio:

  ● Coordenação  dos  Planos  é  feita  pelo  Setor  de  Monitoramento,  ativo  24h,  nos
telefones (47) 3448-1579 e e-mail: meioambiente@portoitajaí.com.br.

 ● Instalações de Apoio: - Instalações Ambulatoriais;
  - Unidade de Combate a Incêndio.
2) Terminal BRASKARNE

Terminal Portuário Braskarne administrado pela da Seara Alimentos.
   Carga: √ movimenta cargas gerais e alimentícios; e
 √ não é previsto a movimentação de cargas perigosas.
 Localização: φ 26°53'51.0"S / λ 048°40'12.7"W (Carta Náutica nº 1.841/DHN); e
 Rua Blumenau, 05 – Centro – Itajaí/SC.

a) Planos de Contingências e Procedimentos:
 I. Terminal BRASKARNE está incluso no Plano de Área (PA) e no Plano de Ajuda
Mutua do Complexo Portuário de Itajaí (PAM-PCI). 

II. Plano de Emergência Individual (PEI) será acionado em caso de vazamento de
óleo  por  meio  da  Estrutura  Organizacional  de  Resposta  (EOR).  O  Setor  de  Segurança  do
Trabalho (SST) realiza vistoria para identificar qualquer tipo de vazamento de óleo adjacente ao
terminal  a  fim  de  comunicar  imediatamente  ao  Comando  da  Emergência,  para  avaliar  os
procedimentos de contenção e o emprego de barreiras disponíveis na Base de Emergência.

III.  Plano  de  Controle  de  Emergências  (PCE)  é  coordenado  pela  Brigada  de
Emergência que tem como objetivo evacuar, os colaboradores e visitantes, da área de risco,
resgatar  e  salvar  pessoas,  e  atuar  em  caso  de  incêndio,  explosão,  vazamento  de  produto
químico (óleo de diesel e óleo hidráulico) e/ou queda de homem ao rio, bem como, atuar nas
condições adversas de tempo que afetem à segurança das operações portuárias ou de acidente
ambiental (vazamento de óleo no rio), socorro a acidentados e outras emergências.

b) Coordenação e Instalações de Apoio:
  ● Coordenação dos Planos é feita pelo Setor de Segurança do Trabalho (SST), pelos

telefones (47) 3344-8231 / 3344-8220  e e-mail: ma.braskarne@seara.com.br.
 ● Instalações de Apoio: - Instalações Ambulatoriais; e

- Unidade de Combate a Incêndio.
3) Terminal POLYTERMINAIS

Terminal Portuário Marítimo administrado pela Polyterminais Portuários S/A.
   Porto movimenta e armazena diversas cargas perigosas ou tóxicas:
 √ Explosivos (Classe 1);  √ Infectantes (Classe 6.2);  √ Líquido Inflamáveis  (Classe 3);  √

Radioativos  (Classe 7);  √  Sólidos  Inflamáveis   (Classe 4);  √  Substâncias Corrosivas
(Classe 8); √ Substâncias Oxidantes  (Classe 5); √ Substâncias Perigosas  (Classe 9); e 
√ Substâncias Tóxicas (Classe 6.1).

 Localização:  φ 26°52'11.4"S / λ 048°42'23.0"W (Carta Náutica nº 1.841/DHN); e
 Rua José Luiz Marcelino, 1400 – Cordeiros – Itajaí/SC.

a) Planos de Contingências e Procedimentos:
 I. Terminal POLYTERMINAIS está incluso no Plano de Área (PA) e no Plano de Ajuda
Mutua do Complexo Portuário de Itajaí (PAM-PCI).
 II.  Plano  de  Emergência  Individual  (PEI),  aprovado  em fevereiro  de  2016,  tem
como objetivo conter do derramamento de óleo e efetuar o recolhimento sobre o rio por meio
das barreiras absorventes sintéticos, sempre observando o sentido da maré.  

III. Plano de Controle de Emergências (PCE) prevê que os brigadistas que estiverem
na área afetada iniciam as primeiras ações, independente do acionamento do alarme, nos caso
de acidentes envolvendo derramamento de óleo no rio Itajaí-Açu.
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b) Coordenação e Instalações de Apoio:

  ●  Coordenação dos Planos é feita pelo Centro de Operacional de Segurança (COS),
nos telefones (47) 3346-1118 e E-mail: contato@polyterminais.com.br .

 ● Instalações de Apoio: - Instalações Ambulatoriais;
  - Unidade de Combate a Incêndio.
4) Terminal Portuário Itajaí (TEPORTI)

Terminal  Portuário  Marítimo  administrado  pela  empresa  TEPORTI  (Terminal
Portuário de Itajaí Ltda.).
   Carga: √ movimenta e armazena cargas conteinerizadas a granel; e
 √ não é previsto a movimentação de cargas perigosas.
 Localização: φ 26°52'35.4"S / λ 048°42'41.0"W (Carta Náutica nº 1.841/DHN); e
 Avenida Nereu Ramos, 600 – Salseiros – Itajaí/SC.

a) Planos de Contingências e Procedimentos:
 I. Terminal TEPORTI está incluso no Plano de Área (PA) e no Plano de Ajuda Mutua
do Complexo Portuário de Itajaí (PAM-PCI).
 II. Plano de Emergência Individual (PEI), aprovado em maio de 2010, prevê no caso
de geração de resíduos provenientes de acidente ambiental  uma área para segregação e a
contratação de empresa(s) especializada(s) para o combate ao derramamento de óleo. 
 III.  Plano  de  Controle  de  Emergências  (PCE)  é  composto  por  uma  brigada  de
emergência, que efetuará as primeiras ações e acionará o Corpo de Bombeiros, a Fundação do
Meio Ambiente e a Defesa Civil. 

b) Coordenação e Instalações de Apoio:
  ● Coordenação dos Planos é feita Centro de Coordenação do PEI/PCE, ativo 24h, nos

telefones (47) 3249-8000 e e-mail: teporti@teporti.com.br.
 ● Instalações de Apoio: Não possui.

5) Terminal  PORTONAVE
Terminal Portuário Marítimo administrado por Terminais Portuários de Navegantes.

   Porto movimenta e armazena diversas cargas perigosas ou tóxicas:
 √ Explosivos  (Classe  1);  √  Infectantes  (Classe  6.2);  √  Gases  (Classe  2); √  Líquido

Inflamáveis  (Classe 3);  √ Radioativos (Classe 7);  √ Sólidos  Inflamáveis (Classe 4);  √
Substâncias Corrosivas (Classe 8);  √ Substâncias Oxidantes  (Classe 5);  √ Substâncias
Perigosas  (Classe 9); e √ Substâncias Tóxicas (Classe 6.1).

 Localização:  φ 26°53'51.9"S / λ 048°39'45.6"W (Carta Náutica nº 1.841/DHN); e
 Rua Anibal Gaya, 707 – Centro – Navegantes/SC.

a) Planos de Contingências e Procedimentos:
 I. Terminal PORTONAVE está incluso no Plano de Área (PA) e no Plano de Ajuda
Mutua do Complexo Portuário de Itajaí (PAM-PCI).

II. Plano de Emergência Individual (PEI) será acionado em caso de vazamento de
óleo e estabelecido um Centro de Controle Operacional de Segurança (CCOS). O Coordenador
poderá reestruturar a linha de comando e as operações dos navios devem ser interrompidas
imediatamente a fim de facilitar a execução das ações de resposta.
 As barreiras de contenção serão posicionadas de forma adequada à intensidade
das correntes para evitar a dispersão do óleo pelo estuário e, caso necessário, serão utilizadas
barreiras absorventes para reduzir o efeito de arraste por baixo das barreiras. 
 III.  Plano de Controle de Emergências (PCE) será acionado após a avaliação do
Técnico  em  Segurança  do  Trabalho.  Os  brigadistas  presentes  na  área  afetada  iniciam  as
primeiras  ações,  principalmente  nas  situações  de  vazamento  de  produto  químico  (óleo  de
diesel e óleo hidráulico derramado no rio Itajaí Açu).
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b) Coordenação e Instalações de Apoio:

  ● Coordenação dos Planos é feita pelo Centro de Controle Operacional de Segurança
(CCOS) no telefone (47) 2104-3499 e e-mail: gschetinger@portonave.com.br.

 ● Instalações de Apoio: - Instalações Ambulatoriais;
  - Unidade de Combate a Incêndio.
6) Terminal Barra do Rio

Terminal Portuário Marítimo administrado pela empresa Barra do Rio S/A.
   Carga: √ movimenta e armazena cargas conteinerizadas.
 √ não é previsto a movimentação de cargas perigosas.
 Localização:  φ 26°52'57.2"S / λ 048°40'22.2"W (Carta Náutica nº 1.841/DHN); e
 Rua Newton Prado Baião, s/n – Barra do Rio – Itajaí/SC.

a) Planos de Contingências e Procedimentos:
 I. Terminal Barra do Rio está incluso no Plano de Área (PA) e no Plano de Ajuda
Mutua do Complexo Portuário de Itajaí (PAM-PCI).

II. Plano de Emergência Individual (PEI) será acionado em caso de vazamento de
óleo, devendo o Coordenador de Resposta assumir as ações, efetuando vistoria da mancha
para avaliar sua extensão e áreas atingidas.
 III.  Plano de Controle  de Emergências  (PCE)  prevê o  controle  das  informações
referentes ao acidente, monitoramento e registro. Cabendo a seção de operações as respostas
táticas,  controle  da  fonte,  contenção  de  incêndio  e  a  proteção  do  meio  ambiente  e
propriedades.

b) Coordenação e Instalações de Apoio:
  ● Coordenação dos Planos é feita pela Seção de Operações, ativo 24h, no telefone

(47) 3406 9100  e e-mail: contato@barradorio.com.br 
 ● Instalações de Apoio: - Instalações Ambulatoriais;

  - Unidade de Combate a Incêndio.

7) Estaleiro NAVSHIP
Instalação de apoio offshore administrado pelo Grupo Edison Chouest Offshore.

   Atividade: √  Construção e reparação de embarcações de apoio a  plataformas de
exploração e produção de petróleo e gás.

 Localização:  φ 26°52'47.4"S / λ 048°41'25.7"W (Carta Náutica nº 1.841/DHN); e
 Rua Orlando Ferreira, 305 –  Machados – Navegantes/SC.

a) Planos de Contingências e Procedimentos:
 I. Estaleiro NAVSHIP está incluso no Plano de Área (PA) e no Plano de Ajuda Mutua
do Complexo Portuário de Itajaí (PAM-PCI).

II. PEI será acionado em caso de vazamento de óleo, o Coordenador de Resposta
do  Estaleiro  assumirá  as  ações  e,  se  necessário,  declarará  “Estado  de  Emergência”,
comunicando a todos pelo sistema de rádio e por meio de sinal sonoro. 

Os procedimentos para contenção do derramamento consistem no isolamento
ou  limitação  do  espalhamento  de  óleo  a  partir  da  fonte  de  vazamento  e,  em  seguida,
procedendo com o recolhimento do óleo derramado sobre o rio Itajaí-Açú ou no mar. 
 b) Coordenação e Instalações de Apoio:
  ● Coordenação  do  Plano  é  feita  pelo   Coordenador  das  Ações  de  Resposta  e  o

Técnico de Segurança do Trabalho, ativo 24h, nos telefones (47) 2104-2800/ 2104-
2837  e e-mail: sandro.urban@chouest.com.

 ● Instalações de Apoio: - Instalações Ambulatoriais;
- Unidade de Combate a Incêndio.
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8) Thyssenkrupp Estaleiro Brasil Sul

Instalação de sistemas navais administrado pelo Thyssenkrupp Marine Systems.
   Atividade: √ Construção e reparação de navios.
 Localização:  Eugênio Pezzini, 355 - Cordeiros, Itajaí – SC – Itajaí/SC.

a) Planos de Contingências e Procedimentos:
 I. Estaleiro Brasil Sul  possui o PEI que será acionado em caso de vazamento de
óleo, o Coordenador das Ações de Respostas a Derramamento de Óleo assumirá as ações e, se
necessário, declarará  “Estado de Emergência”, comunicando a todos pelo sistema de rádio e
por meio de sinal sonoro. 

Os procedimentos para contenção do derramamento consistem no isolamento
ou  limitação  do  espalhamento  de  óleo  a  partir  da  fonte  de  vazamento  e,  em  seguida,
procedendo com o recolhimento do óleo derramado sobre o rio Itajaí-Açú ou no mar. 
 b) Coordenação e Instalações de Apoio:
  ● Coordenação  do  Plano  é  feita  pelo  Coordenador  das  Ações  de  Respostas  à

Derramamento  de  Óleo,  ativo  24h,  nos  telefones  (47)  98841-2635  e  e-mail:
sandro.urban@thyssenkrupp.com.

 ● Instalações de Apoio: - Instalações Ambulatoriais;
- Unidade de Combate a Incêndio.

9)  FPSO “Cidade de Itajaí” (Plataforma)
Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência (FPSO) de  petróleo

e/ou gás natural administrada pela empresa empresa OCYAN S.A.
   Atividade: √ explora (produz) petróleo e/ou gás natural, armazena e escoa; e
 Localização:  φ 26o27’57.2”S / λ 046o31’42.6”W (Carta Náutica nº 23300/DHN); e
 Rua Maria Marli Piztz, no 76 - Fazenda, Itajaí/SC.

a) Planos de Contingências e Procedimentos:
I. Plano  de  Emergência  Individual  (PEI)  será  acionado  em  caso  de  acidente  e

coordenado pelo Comandante Inicial do Incidente. O acesso à Unidade Marítima é feito por
meio de aeronaves a partir do aeroporto de Navegantes (SC), aeroporto de Itanhaém (SP) e
aeroporto  de  Jacarepaguá  (RJ),  ou  através  de  embarcações  a  partir  do  Porto  do  Rio  de
Janeiro(RJ), do píer do Porto de Itajaí (SC) e do píer do Terminal de Imbetiba em Macaé (RJ). 

As  áreas  possivelmente  atingidas,  em  caso  de  acidente  por  óleo,  serão
identificadas por meio das modelagens realizadas. Coordenador da Unidade Marítima acionará
o  alarme  geral  de  emergência  e  Gerente  da  Unidade  Marítima  informará  a  ocorrência  as
autoridades, inclusive a Capitania dos Portos. 

b) Coordenação e Equipamentos:
  ● Gerente  da  Unidade  Marítima  é  Comandante  inicial  do  Incidente,  sendo  seu

eventual substituto o Imediato.
  ● O Plano é  coordenado  pela OOG-TK LIBRA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA, nos

telefones (21) 3850-0000 e (13) 3249-7700. 
 ● PETROBRAS comunica à Central de Atendimento a Emergências – CAE e ao Apoio

Operacional da Bacia de Santos-APOp, se necessário, para iniciar os procedimentos
de ação de resposta. 

 ● Equipamentos: equipamentos e materiais de resposta compondo o KIT SOPEP.
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Anexo 2-B
10) Marina Itajaí 

Marina  Itajaí  possui  instalação  de  abastecimento  fluvial  de  embarcações
administrada pela empresa Porto Esportivo de Itajaí LTDA. 
 Carga: √ manuseia e fornece combustível as embarcações atracada no píer; e
 Localização:  φ 26°54'41.0"S / λ 048°39'06.7"W (Carta Náutica nº 1.841/DHN); e
 Rua Carlos Ely Castro, nº 100 – Centro – Itajaí/SC.

a) Planos de Contingências e Procedimentos:
I. A Marina Itajaí está incluso no Plano de Área (PA) e no Plano de Ajuda Mutua do

Complexo Portuário de Itajaí (PAM-PCI)
 II. Plano de Emergência Individual (PEI), aprovado em julho de 2016, tem como
objetivo elencar  os  procedimentos  para  as  ações  de eliminar  ou minimizar  os  efeitos  com
derramamentos de óleo, por meio de isolamento da área afetada,  eliminando as fontes de
ignição e desenergizando os equipamentos elétricos, quando aplicável, utilizando elementos de
contenção e embarcações de apoio, e deslocando o óleo para efetuar a remoção.

b) Coordenação e Instalações de Apoio:
  ● O  Plano  é  coordenado  pelo  Coordenador  Geral,  ativo  somente  durante  o

abastecimento, no telefone (47) 3349-8080  e e-mail: wolfgang@marinaitajai.com
 ● Não há instalações de Apoio. 

11) Posto Náutico FAROL (Terminal de Abastecimento) 
Instalação de abastecimento administrada pela  SHELL BRASIL.

   Atividade: √ manuseia e fornece combustível no píer; e
 Localização:  φ 26º53’15.24”SO"S / λ 48º39’47.06”W (Carta Náutica nº 1.841/DHN);
 Rua Rua Itajaí, 327-A – Navegantes/SC.

a) Planos de Contingências e Procedimentos:
I. Plano de Emergência Individual (PEI)  Emergência tem como objetivo atender as

Emergências atinente ao derramamento de óleo no rio Itajaí-Açu durante o abastecimento dos
barcos ou por rompimento do tanque do barco. Plano prevê inserir barreiras de contenção para
evitar/mitigar o espalhamento do óleo no rio, ocorrendo vazamento/derramamento de óleo
em grande quantidade, a equipe de emergência da WGRA Gerenciamento de Riscos Ambientais
será acionada para a contenção do acidente. 

Coordenadora  comunicará/acionará  os  Órgãos  Ambientais,  o  Corpo  de
Bombeiros, a Defesa Civil e, se envolver embarcações, a Delegacia da Capitania dos Portos.

b) Coordenação e Instalações de Apoio:
  ● O Plano é coordenados pela  Renata Chaves Soares Machado , nos telefones (47)

3319-0500 Celular: (47) 98835-4808 e e-mail: não informado.
 ● Não há instalações de Apoio.

IV – ÁREA DE JURISDIÇÃO DA DELEGACIA DE LAGUNA
1) Porto de  Laguna

Terminal Pesqueiro Público é administrado pela SC Participações e Parcerias S.A.
   Carga: √ recepção de cargas vivas (pescado); 

√ processa as cargas: Amônia Anidra (classe 2) e Óleo Diesel (classe 3);
√ manuseia e fornece combustível as embarcações pesqueiras no terminal.

 Localização: φ 28°29'48"S / λ 048°46'14"W (Carta Náutica nº 1.901/DHN); e 
Avenida Getúlio Vargas, 728 – Magalhães – Laguna/SC.
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Anexo 2-B

a) Planos de Contingências e Procedimentos:
I.  Plano  de  Ação  Emergencial  (PAE)  estabelece  diretrizes  e  informações  para

resposta  rápida  e  eficiente  às  emergências,  minimizando  os  riscos  e  impactos  ao  meio
ambiente, e consequentemente à comunidade (trabalhadores e população externa), e tem por
finalidade orientar,  disciplinar  e determinar  os  procedimentos  a  serem adotados  durante  a
ocorrência  de  situações  de  emergência  nas  instalações  do  Terminal,  inclusive  para  o
derramamento de óleo. 

II.  Plano de Emergência  Individual  (PEI)  tem por  objetivo atender  as  situações
emergências  relacionadas  à  incidentes  com poluição por  óleos  e  derivados  nas  instalações
portuárias ou terminais.

b) Coordenação e Instalações de Apoio:
  ● Coordenação dos Planos é feita pela Gerência do Terminal Pesqueiro, ativo 24h,

no telefone  (48) 3644-0183 e e-mail: portodelaguna@scpar.sc.gov.br; 
 ● Não há instalações de Apoio. 

2) Porto de  Imbituba
O Porto Organizado de Imbituba é administrado pela SC Participações e Parcerias S/A

   Cargas: Movimentadas por Operadores Portuários:
√ Ácido Sulfúrico e Ácido Fosfórico (classe 8); 
Terminal de Granel Líquido (TGL):
√ Hidróxido de Sódio Líquido (classe 8); 
Terminal de Carga Geral e Terminal de Contêineres (Santos Brasil):

 √  Aceleradores  de  Reação  (Classe  4.1);  √  Gases  (Classe  2.2);  √  Líquido
Inflamáveis  (Classe 3);  √ Substâncias Corrosivas (Classe 8);  √ Substâncias
Oxidantes  (Classe 5.1); e √ Sólidos Reagentes com Água (Classe 4.3).

 Localização: φ 28°13'45"S / λ 048°39'02"W (Carta Náutica nº 1.908/DHN); e 
Avenida Presidente Vargas, 100 – Centro – Imbituba/SC.

a) Planos de Contingências e Procedimentos:
 I.  Plano de Ajuda Mútua (PAM) estabelece a atuação conjunta dos integrantes e
órgãos  públicos na resposta  as  emergências  ocorridas  no Complexo Portuário de Imbituba,
mediante a utilização de recursos humanos e materiais de cada empresa ou instituição. 
 II.  Plano de Emergência  Individual  (PEI)  tem por  objetivo atender  as  situações
emergências  relacionadas  à  incidentes  com poluição por  óleos  e  derivados  nas  instalações
portuárias ou terminais.

III.  Plano de Controle de Emergências  (PCE)   estabelece diretrizes no controle,
combate e mitigação dos efeitos das emergências, articulação com os Órgãos Governamentais
e com a sociedade. Para a ação inicial, a equipe é formada por brigadistas, além do grupo de
apoio da Unidade de Segurança e da Equipe de manutenção elétrica.
 IV.  Plano  de  Contingência  para  Emergências  de  Saúde  Pública  estabelece  o
preparo para o atendimento de emergências de saúde pública, a ser instaladas nos pontos de
entrada e os protocolos a serem seguidos. 

b) Coordenação e Instalações de Apoio:
  ●  Coordenação dos Planos é realizada pelo Setor de Saúde Segurança do Trabalho e

Meio  Ambiente  do  Porto  de  Imbituba,  no  telefone  (48)  3355-8900  e  e-mail:
ssma  @portodeimbituba.com.br   e contato@portodeimbituba.com.br

 ● Não há instalações de Apoio. 
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Anexo 3-A

(MODELO)                       

MARINHA DO BRASIL
< ORGANIZAÇÃO MILITAR >

 
RELATÓRIO DE VISTORIA  (         )

     ano

EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
GERAL

NOME DA EMBARCAÇÃO

NO INSCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO

ÁREA NAVEGAÇÃO INTERIOR  (       )                  MAR ABERTO  (       ) 

ATIVIDADE OU SERVIÇO APOIO TURISMO  (       )     PASSAGEIRO    (       )

ARQUEAÇÃO BRUTA MENOR QUE 10?        SIM  (       )    NÃO  (       )

COMPRIMENTO MAIOR QUE 3,80M?  SIM  (       )    NÃO  (       )

PROPULSÃO SUPERIOR A 60 HP?   SIM  (       )    NÃO  (       ) (partida elétrica e console de 
comando ou motorização por hidrojato)

CAPACIDADE DE PASSAGEIRO FABRICANTE (       )

TIPO DE PERCURSO

 
DOCUMENTOS

TIE  (       )    TIEM  (       )    SIM  (       )    NÃO  (       )

TERMO DE RESPONSABILIDADE SIM  (       )    NÃO  (       )

CIR DA TRIPULAÇÃO - (02 TRIPULANTES NÍVEL 2) SIM  (       )    NÃO  (       )

MARCAÇÕES NO CASCO

NOME Á PROA  EM AMBOS OS BORDOS                  SIM  (       )    NÃO  (       )

NO INSCRIÇÃO & PORTO DE INSCRIÇÃO Á POPA                                                               SIM  (       )    NÃO  (       )

TAMANHO DAS LETRAS/ALGARISMOS MAIOR QUE 10 CENTÍMETROS?                    SIM  (       )    NÃO  (       )

MATERIAL DE SEGURANÇA/ACESSÓRIOS

COLETE(S) SALVA-VIDAS CLASSE III (PARA TODOS OS PASSAGEIROS E TRIPULANTES MAIS 10% DE 
COLETES PARA CRIANÇAS)       

SIM  (       )    NÃO  (       )

01 BOIA SALVA-VIDAS, CLASSE III, COM RETINIDA DE FLUTUANTE COM 20 METROS DE 
COMPRIMENTO.

SIM  (       )    NÃO  (       )

01 EXTINTOR DE INCÊNDIO(6 KG DE CO2 OU 4 KG DE PÓ QUÍMICO). SIM  (       )    NÃO  (       )

01 CABO DE REBOQUE - 50 METROS E DIÂMETRO DE 12 MILÍMETROS (NYLON OU POLIETILENO OU 
POLIPROPILENO)

SIM  (       )    NÃO  (       )

01 RÁDIO VHF SIM  (       )    NÃO  (       )

01 TELEFONE CELULAR NÚMERO:__                               ___ SIM  (       )    NÃO  (       )

01 ÂNCORA E CABO PARA FUNDEIO COM 50 METROS. SIM  (       )    NÃO  (       )

01 BOMBA DE ESGOTO (VAZÃO SUPERIOR À 2000 GALÕES/HORA) SIM  (       )    NÃO  (       )

01 PLACA INDICATIVA COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS E TELEFONE DA CPSC SIM  (       )    NÃO  (       )

01 LANTERNA SIM  (       )    NÃO  (       )

01 PAR DE REMOS FLUTUANTES SIM  (       )    NÃO  (       )
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Continuação do anexo 3-A.

CASCO

ESTRUTURA DO CASCO: SEMIRRÍGIDO, COMPOSTA DE FUNDO DE FIBRA DE VIDRO E TUBULÃO
(inflável, possuírem estes últimos subdivididos em 05 (cinco) compartimentos independentes)

APTO (       )   INAPTO (       )

CONSOLE DE COMANDO APTO (       )   INAPTO (       )

PARTIDA ELÉTRICA APTO (       )   INAPTO (       )

PROTETOR DO HÉLICE APTO (       )   INAPTO (       )

ASSENTOS DOS PASSAGEIROS (FIXAÇÃO, CONSERVAÇÃO) APTO (       )   INAPTO (       )

LIMPEZA APTO (       )   INAPTO (       )

NECESSITA LAUDO DO ENGENHEIRO NAVAL SIM    (       )   NÃO       (       )

MOTOR

FIXAÇÃO APTO (       )   INAPTO (       )

TANQUE DE COMBUSTÍVEL HOMOLOGADO PELO INMETRO (TAMPA DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO,
VEDAÇÃO)

APTO (       )   INAPTO (       )

REDES DE COMBUSTÍVEL (MANGUEIRAS, BRAÇADEIRAS, VÁLVULAS) APTO (       )   INAPTO (       )

ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO APTO (       )   INAPTO (       )

NECESSIDADE DE LAUDO DE ENGENHEIRO MECÂNICO SIM    (       )   NÃO       (       )

OBSERVAÇÃO
DATA DA VISTORIA:  _______________.

1)  DEVERÁ MANTER A BORDO TODA DOCUMENTAÇÃO DA EMBARCAÇÃO.
      NÃO PODERÁ TRANSPORTAR MATERIAL DE PESCA QUANDO EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
2)  TODA TRAVESSIA DEVERÁ SER FEITA COM O USO DE COLETES SALVA-VIDAS, HOMOLOGADOS PELA 

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS.
3)  A EMBARCAÇÃO QUE TRAFEGAR COM EXCESSO DE PASSAGEIROS TERÁ SUA SINGRADURA INTERROMPIDA E 

SERÁ APREENDIDA. SOMENTE SERÁ LIBERADA APÓS JULGAMENTO DA AUTORIDADE MARÍTIMA LOCAL E 
PAGAMENTO DA MULTA.

4)  DEVERÃO SER DADAS INSTRUÇÕES AOS PASSAGEIROS QUANTO AO USO DOS COLETES SALVA-VIDAS ANTES 
DA SAÍDA DO PÍER.

5)  O TRÁFEGO NÃO PODERÁ SE REALIZAR NO PERÍODO NOTURNO OU EM CONDIÇÕES DE VENTO SUPERIOR À 3
NA ESCALA BEAUFORT (VENTO COM VELOCIDADE SUPERIOR A 10 NÓS) OU COM ESTADO DE MAR SUPERIOR
A 2 (VAGAS ENTRE 0,25 E 0,75 METRO).

VALIDADE DA VISTORIA: ___/___/_____ A ___/___/_____.

DESPACHO (Caso Aprovado na Vistoria)

EMBARCAÇÃO APTA PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

______________/SC, _____ de ______________ de ______.

                                                                _________________________________________________
                                                               Encarregado Div./Seç. de  Inspeção Naval e Vitoria
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Anexo 3-B
(MODELO)                     

MARINHA DO BRASIL
< ORGANIZAÇÃO MILITAR >

 
RELATÓRIO DE VISTORIA  (         )

     ano

BANANA BOAT E PARASAIL
EMBARCAÇÃO DE APOIO  (         )     EMBARCAÇÃO PARA REBOQUE  (         )

GERAL

NOME DA EMBARCAÇÃO

NO INSCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO

LOCALIDADE

ÁREA NAVEGAÇÃO INTERIOR  (       )                  MAR ABERTO  (       ) 

ATIVIDADE OU SERVIÇO APOIO TURISMO        SIM  (       )    NÃO  (       )

ARQUEAÇÃO BRUTA MENOR QUE 10?        SIM  (       )    NÃO  (       )

COMPRIMENTO ENTRE (3,0 METROS<COMPRIMENTO<7,0 METROS)? SIM  (       )    NÃO  (       )

PROPULSÃO EMBARCAÇÃO DE APOIO IGUAL OU SUPERIOR A 25 HP OU 90 HP PARA 
EMBARCAÇÃO REBOQUE                                                   SIM  (       )    NÃO  (       ) 

MOTO AQUÁTICA COM 3 LUGARES *4 PRANCHA DE RESGATE                                                       SIM  (       )    NÃO  (       ) 

 
DOCUMENTOS

TIE  *3 (EM NOME DA EMPRESA CLASSIFICADA PARA APOIO AO TURISMO)  SIM  (       )    NÃO  (       )

TIEM  *3 (EM NOME DA EMPRESA CLASSIFICADA PARA APOIO AO TURISMO)  SIM  (       )    NÃO  (       )

TERMO DE RESPONSABILIDADE SIM  (       )    NÃO  (       )

HABILITAÇÃO: 2 CIR OU 01 CIR E 01 CHA PARA EMB. DE REBOQUE (Para Moto aquática (MTA)  o 
CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR CIR E MTA) e 
UM AQUAVIÁRIO P/ EMB. DE APOIO (P/ MTA O CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR CIR E MTA) 

SIM  (       )    NÃO  (       )

MARCAÇÕES NO CASCO

NOME *4 Á PROA  EM AMBOS OS BORDOS                  SIM  (       )    NÃO  (       )

NO INSCRIÇÃO & PORTO DE INSCRIÇÃO Á POPA                                                               SIM  (       )    NÃO  (       )

TAMANHO DAS LETRAS/ALGARISMOS MAIOR QUE 10 CENTÍMETROS?                    SIM  (       )    NÃO  (       )

MATERIAL DE SEGURANÇA/ACESSÓRIOS

01 Colete salva-vidas Classe V p/ Emb. de Apoio e 02 coletes salva-vidas classe V p/ Emb. de Reboque SIM (       ) NÃO (       )

Espelhos retrovisores, que possuam grande campo de visão angular e ser fixado de forma que o condutor
possa enxergar os passageiros transportados no dispositivo rebocado (até 30 de outubro de 2017). *2

SIM (       ) NÃO (       )

01 Boia salva-vidas, Classe III, com retinida de flutuante com 20 metros de comprimento. *4 SIM (       ) NÃO (       )

01 Extintor de incêndio (de CO2 ou de pó químico). *4 SIM (       ) NÃO (       )

01 Cabo de reboque - 50 metros e diâmetro de 12 milímetros (para Emb. de Reboque). *4 SIM (       ) NÃO (       )

01 Par de remos flutuantes com comprimento mínimo de 1,0 metro. SIM (       ) NÃO (       )

01 Cunho ou alça para reboque à proa. SIM (       ) NÃO (       )

01 Cunho ou alça para reboque à popa. SIM (       ) NÃO (       )
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Continuação do anexo 3-B.

MATERIAL DE SEGURANÇA/ACESSÓRIOS

01 Rádio VHF ou telefone celular, número: __________________ SIM (       ) NÃO (       )

01 Apito ou outro meio equivalente de produzir sinal sonoro. SIM (       ) NÃO (       )

01 Âncora e cabo para fundeio com 20,0 metros. SIM (       ) NÃO (       )

01 Binóculo 7x50 *1 SIM (       ) NÃO (       )

01 Protetor do hélice *4 SIM (       ) NÃO (       )

OBSERVAÇÃO
DATA DA VISTORIA:  _______________.

Notas:
*1) Embarcação de Apoio.
*2) Embarcação de Reboque.
*3) A embarcação deverá possuir o documento.
*4) Moto Aquática (item não se aplica).

Para a aprovação do RELATÓRIO, todos  os campos devem estar  assinalados  como “SIM ( X )”,  exceto os
contemplados nas notas *1, *2,  *3 e *4 que devem estar preenchidos.

VALIDADE DA VISTORIA: ___/___/_____ A ___/___/_____.

DESPACHO (Caso Aprovado na Vistoria)

Esta embarcação foi inspecionada e atende a todos os requisitos previstos na NPCP-SC, para operação da 
atividade apoio à locação de Banana Boat e Parasail.
Deverão ser cumpridos os procedimentos complementares previstos nos itens 0109 e 0114 da 
NORMAM-03/DPC.

______________/SC, _____ de ______________ de ______.

                                                                _________________________________________________
                                                               Encarregado Div./Seç. de  Inspeção Naval e Vitoria
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Anexo 3-C

(MODELO)

MARINHA DO BRASIL
< ORGANIZAÇÃO MILITAR >

 
RELATÓRIO DE VISTORIA  (         )

     ano

STAND UP PADDLE, CAIAQUE, PEDALINHO E WINDSURF
EMBARCAÇÃO DE APOIO  (         )

GERAL

NOME DA EMBARCAÇÃO

NO INSCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO

LOCALIDADE

ÁREA NAVEGAÇÃO INTERIOR  (       )                  MAR ABERTO  (       ) 

ATIVIDADE OU SERVIÇO APOIO TURISMO        SIM  (       )    NÃO  (       )

ARQUEAÇÃO BRUTA MENOR QUE 10?        SIM  (       )    NÃO  (       )

COMPRIMENTO ENTRE (3,0 METROS<COMPRIMENTO<7,0 METROS)?      SIM  (       )    NÃO  (       )

PROPULSÃO EMBARCAÇÃO DE APOIO IGUAL OU SUPERIOR A 25 HP   SIM  (       )    NÃO  (       ) 

MOTO AQUÁTICA COM 3 LUGARES PRANCHA DE RESGATE                                                            SIM  (       )    NÃO  (       ) 

 
DOCUMENTOS

TIE  *3 (EM NOME DA EMPRESA CLASSIFICADA PARA APOIO AO TURISMO)  SIM  (       )    NÃO  (       )

TIEM  *3 (EM NOME DA EMPRESA CLASSIFICADA PARA APOIO AO TURISMO)  SIM  (       )    NÃO  (       )

TERMO DE RESPONSABILIDADE SIM  (       )    NÃO  (       )

HABILITAÇÃO  (01 Tripulante para Embarcação de Apoio) SIM  (       )    NÃO  (       )

MARCAÇÕES NO CASCO

NOME *4 Á PROA  EM AMBOS OS BORDOS                  SIM  (       )    NÃO  (       )

NO INSCRIÇÃO Á POPA                                                               SIM  (       )    NÃO  (       )

TAMANHO DAS LETRAS/ALGARISMOS MAIOR QUE 10 CENTÍMETROS?                    SIM  (       )    NÃO  (       )

MATERIAL DE SEGURANÇA/ACESSÓRIOS

01 Colete salva-vidas Classe “V” SIM  (       )    NÃO  (       )

01 Bóia salva-vidas, Classe III, com retinida de flutuante com 20 metros de comprimento.*4 SIM  (       )    NÃO  (       )

01 Extintor de incêndio (de CO2 ou de pó químico).*4 SIM  (       )    NÃO  (       )

01 Par de remos flutuantes com comprimento mínimo de 1,0 metro ou um remo para moto aquática. SIM  (       )    NÃO  (       )

01 Cunho ou alça para reboque à proa.*4 SIM  (       )    NÃO  (       )

01 Cunho ou alça para reboque à popa.*4 SIM  (       )    NÃO  (       )

01 Rádio VHF ou telefone celular, número                                     SIM  (       )    NÃO  (       )

01 Apito ou outro meio equivalente de produzir sinal sonoro. SIM  (       )    NÃO  (       )

01 Âncora e cabo para fundeio com 20,0 metros. SIM  (       )    NÃO  (       )

01 Binóculo 7x50 *1 SIM  (       )    NÃO  (       )

01 Protetor do hélice.*4 SIM  (       )    NÃO  (       )
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Continuação do anexo 3-C.

OBSERVAÇÃO
DATA DA VISTORIA:  _______________.

Notas:
*1) Embarcação de Apoio.
*2) Embarcação de Reboque.
*3) A embarcação deverá possuir o documento.
*4) Moto Aquática (item não se aplica).

Para a aprovação do RELATÓRIO, todos  os campos devem estar  assinalados  como “SIM ( X )”,  exceto os
contemplados nas notas *1, *2,  *3 e *4 que devem estar preenchidos.

VALIDADE DA VISTORIA: ___/___/_____ A ___/___/_____.

DESPACHO (Caso Aprovado na Vistoria)

Esta embarcação foi inspecionada e atende a todos os requisitos previstos na NPCP-SC, para operação da 
atividade apoio à locação de caiaque, pedalinho e stand up padlle.
Deverão ser cumpridos os procedimentos complementares previstos nos itens 0109 e 0114 da 
NORMAM-03/DPC.

______________/SC, _____ de ______________ de ______.

                                                                _________________________________________________
                                                               Encarregado Div./Seç. de  Inspeção Naval e Vitoria
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Anexo 3-D

(MODELO)   

MARINHA DO BRASIL
< ORGANIZAÇÃO MILITAR >

 
RELATÓRIO DE VISTORIA  (         )

     ano

EMBARCAÇÃO DE PASSAGEIROS TIPO IV
GERAL

NOME DA EMBARCAÇÃO

NO INSCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO

ÁREA NAVEGAÇÃO INTERIOR        (       )                MAR ABERTO   (       ) 

ATIVIDADE OU SERVIÇO PASSAGEIRO  (       )     PASSAGEIRO/PESCA   (       )

ARQUEAÇÃO BRUTA MENOR QUE 10?        SIM  (       )    NÃO  (       )

COMPRIMENTO

PROPULSÃO

CAPACIDADE DE PASSAGEIRO FABRICANTE (       )

TIPO DE PERCURSO

 
DOCUMENTOS

TIE  (       )   SIM  (       )    NÃO  (       )

TERMO DE RESPONSABILIDADE SIM  (       )    NÃO  (       )

ROL PORTUÁRIO DE PESSOAL EMBARCADO OU ROL DE EQUIPAGEM SIM  (       )    NÃO  (       )

CIR DA TRIPULAÇÃO - (02 TRIPULANTES NÍVEL 2) SIM  (       )    NÃO  (       )

MARCAÇÕES NO CASCO

NOME Á PROA  EM AMBOS OS BORDOS                  SIM  (       )    NÃO  (       )

NOME Á POPA                                                               SIM  (       )    NÃO  (       )

NO INSCRIÇÃO Á POPA                                                               SIM  (       )    NÃO  (       )

TAMANHO DAS LETRAS/ALGARISMOS MAIOR QUE 10 CENTÍMETROS?                    SIM  (       )    NÃO  (       )

MATERIAL DE SEGURANÇA/ACESSÓRIOS

COLETE(S) SALVA-VIDAS CLASSE III (PARA TODOS OS PASSAGEIROS E TRIPULANTES MAIS 10% DE 
COLETES PARA CRIANÇAS)       

SIM  (       )    NÃO  (       )

01 BOIA SALVA-VIDAS, CLASSE III, COM RETINIDA DE FLUTUANTE COM 20 METROS DE 
COMPRIMENTO.

SIM  (       )    NÃO  (       )

01 EXTINTOR DE INCÊNDIO(6 KG DE CO2 OU 4 KG DE PÓ QUÍMICO). SIM  (       )    NÃO  (       )

01 CABO DE REBOQUE - 50 METROS E DIÂMETRO DE 12 MILÍMETROS (NYLON OU POLIETILENO OU 
POLIPROPILENO)

SIM  (       )    NÃO  (       )

01 RÁDIO VHF SIM  (       )    NÃO  (       )

01 TELEFONE CELULAR NÚMERO:__                               ___ SIM  (       )    NÃO  (       )

01 ÂNCORA E CABO PARA FUNDEIO COM 50 METROS. SIM  (       )    NÃO  (       )

02 BOMBAS DE ESGOTO (VAZÃO SUPERIOR À 15 M3/HORA OU 4000 GALÕES/HORA) SIM  (       )    NÃO  (       )

01 PLACA INDICATIVA COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS E TELEFONE DA CPSC SIM  (       )    NÃO  (       )

01 LANTERNA SIM  (       )    NÃO  (       )
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Continuação do anexo 3-D.

CASCO

ESTRUTURA DO CASCO APTO (       )   INAPTO (       )

LEME (FIXAÇÃO, MOBILIDADE, CONSERVAÇÃO) APTO (       )   INAPTO (       )

TIMÃO/CANA DO LEME/COMANDOS APTO (       )   INAPTO (       )

HÉLICE (FIXAÇÃO/CONSERVAÇÃO) APTO (       )   INAPTO (       )

ASSENTOS DOS PASSAGEIROS (FIXAÇÃO, CONSERVAÇÃO) APTO (       )   INAPTO (       )

LIMPEZA APTO (       )   INAPTO (       )

PINTURA E CONSERVAÇÃO APTO (       )   INAPTO (       )

NECESSITA LAUDO DO ENGENHEIRO NAVAL SIM    (       )   NÃO       (       )

MOTOR

FIXAÇÃO APTO (       )   INAPTO (       )

TANQUE DE COMBUSTÍVEL HOMOLOGADO P/ INMETRO (TAMPA DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, 
VEDAÇÃO)

APTO (       )   INAPTO (       )

REDES DE COMBUSTÍVEL (MANGUEIRAS, BRAÇADEIRAS, VÁLVULAS) APTO (       )   INAPTO (       )

POLIAS E CORREIAS (FIXAÇÃO, CONSERVAÇÃO E TENCIONAMENTO) APTO (       )   INAPTO (       )

CAIXA REVERSORA (CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO) APTO (       )   INAPTO (       )

EIXO (PARTES MÓVEIS E/OU QUENTES COM UM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO) APTO (       )   INAPTO (       )

ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO APTO (       )   INAPTO (       )

DESCARGA DOS GASES MOLHADA SIM    (       )   NÃO       (       )

NECESSIDADE DE LAUDO DE ENGENHEIRO MECÂNICO SIM    (       )   NÃO       (       )

OBSERVAÇÃO
DATA DA VISTORIA:  _______________.

1)  DEVERÁ MANTER A BORDO TODA DOCUMENTAÇÃO DA EMBARCAÇÃO.
      NÃO PODERÁ TRANSPORTAR MATERIAL DE PESCA QUANDO EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
2)  TODA TRAVESSIA DEVERÁ SER FEITA COM O USO DE COLETES SALVA-VIDAS, HOMOLOGADOS PELA 

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS.
3)  A EMBARCAÇÃO QUE TRAFEGAR COM EXCESSO DE PASSAGEIROS TERÁ SUA SINGRADURA INTERROMPIDA E 

SERÁ APREENDIDA. SOMENTE SERÁ LIBERADA APÓS JULGAMENTO DA AUTORIDADE MARÍTIMA LOCAL E 
PAGAMENTO DA MULTA.

4)  DEVERÃO SER DADAS INSTRUÇÕES AOS PASSAGEIROS QUANTO AO USO DOS COLETES SALVA-VIDAS ANTES 
DA SAÍDA DO PÍER.

5)  O TRÁFEGO NÃO PODERÁ SE REALIZAR NO PERÍODO NOTURNO OU EM CONDIÇÕES DE VENTO SUPERIOR À 3
NA ESCALA BEAUFORT (VENTO COM VELOCIDADE SUPERIOR A 10 NÓS) OU COM ESTADO DE MAR SUPERIOR
A 2 (VAGAS ENTRE 0,25 E 0,75 METRO).

VALIDADE DA VISTORIA: ___/___/_____ A ___/___/_____.

DESPACHO (Caso Aprovado na Vistoria)

EMBARCAÇÃO APTA PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

______________/SC, _____ de ______________ de ______.

                                                                _________________________________________________
                                                               Encarregado Div./Seç. de  Inspeção Naval e Vitoria
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Anexo 3-E

(MODELO)                       

MARINHA DO BRASIL
< ORGANIZAÇÃO MILITAR>

LICENÇA ESPECIAL PARA TEMPORADA DE VERÃO
(TRIPULANTE – EMBARCAÇÃO DE REBOQUE/APOIO)

N° Protocolo:  _______/_____.
N° da Licença: _______/_____.

VALIDADE: _______/_______/_______.
                                                           (dia)              (mês)        (ano)

Concede-se a licença provisória no período estabelecido pela Portaria Normativa

n° ___ /_____, datado de ___ de __________ de ____, do Capitão dos Portos de Santa Catarina,

ao Sr.  ____________________________________________________, Categoria ___________,

no de inscrição ______________________ para exercer a função temporária de ___________,

exclusivamente na embarcação rebocadora/apoio ____________________________________,

de inscrição no  ___________________, como tripulante, durante o período de ______/______/

20 ___ a ______/______/ 20 ___. 

______________/SC, em ______ de _____________________________ de 20____. 

________________________________________
< ASSINATURA >

DECLARAÇÃO
O Aquaviário declara que recebeu e tomou conhecimento das orientações gerais sobre

as embarcações de apoio e/ou à atividade de reboque. 

  ______________________________________
< ASSINATURA >    

< AQUAVIÁRIO >
NOME POR EXTENSO

                  OBSERVAÇÕES:
1 – INSPETOR NAVAL SOMENTE O ORIGINAL É VÁLIDO;
2 – DOCUMENTO EM DUAS VIAS (CONDUTOR E ÓRGÃO EMISSOR); 
3 – DOCUMENTO ARQUIVADO DEVE CONTER CÓPIA DA IDENTIDADE.
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Anexo 3-F

(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE EMPREGO
(TRIPULANTE – EMBARCAÇÃO DE REBOQUE/APOIO)

________________________________________
                        < RAZÃO SOCIAL / NOME COMPLETO DO DECLARANTE >

Endereço ___________________________________________________________________
                                                                                                                              < RUA/AVENIDA,  N°  ,  BAIRRO,  CIDADE,  ESTADO,  CEP) 

 Declaro para fins de comprovação junto à Capitania dos Portos de Santa Catarina que

possuo vaga para contratar o  Sr.  ________________________________________________,

Inscrição  no ___________________,  Categoria  ________,  para  o  mesmo  exercer  a  função

temporária  de  ________,  como  tripulante,  na  Embarcação  inscrita  sob  no

_____________________, de  nome  ___________________________, de minha propriedade,

tendo a mesma sido vistoriada no dia ____/____/ ____ (nos últimos três meses), para emprego

de reboque de equipamentos náuticos/apoio/transporte, nesta temporada de verão.

O Empregador, também, declara que recebeu e tomou conhecimento das orientações
gerais sobre as embarcações de apoio à atividade de reboque de equipamentos náuticos, de
apoio e/ou de passageiros.  

______________/SC, em ______ de _____________________________ de 20___. 

________________________________________
< PROPRIETÁRIO >

Obs.  A assinatura  é  dispensada  do reconhecimento de firma em cartório,  se  as  assinatura  do proprietário  for  aposta  na
presença do representante da Capitania ou Delegacia que atestar esse fato.
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Anexo 3-G

(MODELO) 

MARINHA DO BRASIL
< ORGANIZAÇÃO MILITAR>

LICENÇA PROVISÓRIA PARA ENTRAR EM TRÁFEGO
PARA PROVA DE MÁQUINAS/NAVEGAÇÃO/SISTEMAS

LPET/PMNS no ______/ 20 ____/ _______
(número)                      (ano)              (org. militar)

VALIDADE:  ______/______/ 20 ____
(dia)                  (mês)                             (ano)

Concede-se a LPET/PMNS ao Sr. _______________________________________,

Diretor do _____________________________, inscrita CNPJ sob no ________________/_____,
(ESTALEIRO ou EMPRESA INDIVIDUAL) 

situado ______________________________, no _____, _____________, _____________/____,

e registrado na ______________________________, exclusivamente para a realização da prova
                                                        (Capitania, Delegacia ou Agência)

de máquinas, de navegação e/ou de sistemas dentro da área estabelecida pelo agente local da

Autoridade Marítima para a embarcação descrita abaixo: 

NOME DA EMBARCAÇÃO: COMPRIMENTO TOTAL: 

NÚMERO DO CASCO: BOCA: 

MATERIAL DO CASCO: PONTAL: 

NÚMERO DE TRIPULANTES: NÚMERO DE PASSAGEIROS:

ÁREA AUTORIZADA:

______________/SC, em ______ de _____________________________ de 20___. 

________________________________________
< ASSINATURA >
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Anexo 3-H

(MODELO) 

MARINHA DO BRASIL
< ORGANIZAÇÃO MILITAR>

LICENÇA PROVISÓRIA PARA ENTRAR EM TRÁFEGO
PARA EXPOSIÇÃO NÁUTICA DAS EMBARCAÇÕES DE ESPORTE E/OU RECREIO

LPET/EN no ______/ 20 ____/ _______
(número)                      (ano)              (org. militar)

VALIDADE:  ______/______/ 20 ____
(dia)                  (mês)                             (ano)

Concede-se a LPET/PEN ao Sr. ________________________________________,

Diretor do _____________________________, inscrita CNPJ sob no ________________/_____,
(ESTALEIRO ou EMPRESA INDIVIDUAL) 

situado ______________________________, no _____, _____________, _____________/____,

e registrado na ________________________________, exclusivamente para o deslocamento
da

                                                        (Capitania, Delegacia ou Agência)

da  embarcação  de  esporte  e/ou  recreio  da  cidade  __________________________  para  a

cidade do local da exposição -  __________________________ da embarcação descrita abaixo: 

NOME DA EMBARCAÇÃO: COMPRIMENTO TOTAL: 

NÚMERO DO CASCO: BOCA: 

MATERIAL DO CASCO: PONTAL: 

NÚMERO DE TRIPULANTES: NÚMERO DE PASSAGEIROS:

SINGRADURA AUTORIZADA:

______________/SC, em ______ de _____________________________ de 20___. 

________________________________________
< ASSINATURA >
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Anexo 4-A

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

TERMO DE RESPONSABILIDADE

AVISO DE MAU TEMPO

Atesto, para devidos os fins, referente ao pedido de despacho nº _______/_______, da

embarcação (nome) ___________________________, nº de inscrição ____________________,

com intenção de suspender em data/período _______/_______, para (Entidade Náutica, Porto

ou  Cidade/UF)  ________________________________,  que  estou  ciente  da  publicação  e

vigência  do(s)  Aviso(s)  de  Mau  Tempo  nº  ________,  ________  e  ________,  acerca  das

condições meteorológicas desfavoráveis à navegação na área pretendida.

 Adicionalmente, confirmo à orientação da Capitania dos Portos e/ou dos agentes locais

da  Autoridade  Marítima  sobre  a  recomendação  de  evitar  a  navegação  em  tais  condições

meteorológicas, em face das restrições de navegabilidade e o aumento no risco de acidentes,

fatos e incidentes da navegação nos períodos compreendido de mau tempo.

Declaro ter conhecimento do artigo 261 do Decreto Lei  nº 2.848/40, Código Penal, que

constitui  crime,  expor  a  perigo  embarcação  ou  aeronave,  própria  ou  alheia,  ou  praticar

qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea.

______________________/SC, ____de _____________de _________.
(Localidade)

 ____________________________________
   (Assinatura do Comandante da Embarcação)

 ____________________________________
   (Nome Completo / Nº Identidade / Nº CPF)
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Anexo 4-B

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE REBOCADORES PORTUÁRIOS

1. PROPÓSITO
Relacionar as empresas de rebocadores de apoio portuário que atendem a navegação

das estruturas portuárias e terminais do Estado de Santa Catarina.

2. EMPRESAS
2.1 - Área Portuária de São Francisco do Sul - Itapoá:

I) Wilson Sons Agência Marítima Ltda.
a) endereço: Praça Getúlio Vargas, nº 70 - São Francisco do Sul/SC;
b) e-mail: operation.sfrancisco@wilsonsons.com.br                                               ;
c) telefone: (47) 3471-2460; e
d) disponibilidade: 3 (três) rebocadores azimutais.

II) Svitzer Rebocadores Ltda.
a) endereço: Rua Quintino Bocaiúva, nº 69 – São Francisco do Sul/SC;
b) e-mail: guilherme.schmeling@svitzer.com; e luiz.dantas  @svitzer.com  
c) telefone: (47) 99905-0884 e (47) 99973-1324; e
d) disponibilidade: 3 (três) rebocadores azimutais.

2.2 - Área Portuária de Itajaí-Navegantes:
I) Wilson Sons Agência Marítima Ltda.

a) endereço: Av Coronel Marcos Konder, nº 1.777 - Sala 603 – Itajaí/SC;
b) e-mail: www.wilsonsons.com.br/pt/rebocadores/fale-conosco;
c) telefone: (47) 3404-7353; e
d) disponibilidade: 4 (quatro) rebocadores azimutais.

II) Saam Smit Tow S/A Brasil.
a) endereço: Rua Manoel Vieira Garção, 10 – Sala 401  – Centro – Itajaí/SC;
b) e-mail: www.saamtowage.com/contacto/?lang=pt-br;
c) telefone: (47) 3349-9552; e
d) disponibilidade: 3 (três) rebocadores azimutais.

2.3 - Área Portuária de Imbituba:
I) Wilson Sons Serviços Marítimos Ltda.

a) endereço: Rua Nereu Ramos, nº 404 - Sala 402 – Imbituba/SC;
b) e-mail:operation.imbituba@wilsonsons.com.br
c) telefone: (48) 99186-9373 e (48) 3358-8400; e 
d) disponibilidade: 2 (dois) rebocadores azimutais.
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Anexo 4-C

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO  
DO PRATICANTES DE PRÁTICO

SINOPSE DO MÓDULO INICIAL

Duração: 28 HORAS

1. PROPÓSITO GERAL
Permitir que os Praticantes de Prático conheçam os detalhes dos diversos trechos e

terminais da zona de praticagem da área de atuação designada, das possibilidades e limitações
dos rebocadores disponíveis,  dos procedimentos administrativos da praticagem, das normas
estabelecidas pela DPC, DHN, Capitania dos Portos, Administração Portuária e demais órgãos
atuantes na área portuária. 

2. DIRETRIZES GERAIS
O programa é estabelecido pela CPSC, supervisionado pela Delegacia da área de atuação

do PRP designado e executado pela empresa de Praticagem Coordenadora, à qual caberá enviar
mensalmente à CPSC as informações necessárias ao controle e acompanhamento do estágio de
treinamento e qualificação de cada PRP.

2.1 - QUANTO À ESTRUTURA DO MÓDULO
O módulo será realizado na ZP designada, empregando as dependências da empresa

de
praticagem coordenadora da ZP, cabendo ao RUSP desta Zona designar formalmente o Prático
Monitor para atuar como prático instrutor do curso e fornecer material didático pertinente.

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

práticos passados pelo Prático Monitor, dando mais credibilidade ao conhecimento adquirido e
enfatizando as atividades na ZP. Deverá constar de aulas expositivas com recursos audiovisuais,
com acompanhamento por meio de material didático fornecido aos PRP.

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

2.4 - QUANTO À AFERIÇÃO DO APROVEITAMENTO
A avaliação será aferida por meio de observação de desempenho do Praticante de

Prático, conforme estabelecido no sumário do curso. 

3. APROVAÇÃO NO MÓDULO
Será considerado aprovado no módulo o aluno que obtiver a frequência mínima exigida

e avaliação de desempenho considerada satisfatória.
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Anexo 4-C
PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO  

DO PRATICANTES DE PRÁTICO
SUMÁRIO DO MÓDULO INICIAL

1. OBJETIVO GERAL
Permitir que os Praticantes de Prático possam ter um primeiro contato com a atividade,

de modo a conhecer os principais trechos de navegação da ZP designada, os procedimentos e
costumes  adotados,  as  manobras  nos  terminais,  o  emprego  de  rebocadores  e  as  normas
vigentes, visando maximizar o seu aprendizado a bordo dos diferentes navios.

2. LISTA E PROPÓSITO DAS UNIDADES DE ENSINO
2.1 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PRATICAGEM......................1 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
2.1.4 Mostrar o funcionamento do setor operacional

2.2 - ESCALA DE RODÍZIO.............................................................................1 hora-aula
2.2.1 Mostrar as principais regras da escala de rodízio
2.2.2 Descrever como acessar a escala de rodízio via web

2.3 - LIMITES DA ZONA DE PRATICAGEM..............................................0,5 hora-aula
2.3.1 Descrever os limites geográficos da zona de praticagem
2.3.2 Mostrar os trechos de toda a extensão da ZP

2.4 - DESCRIÇÃO DE PORTOS E TERMINAIS..........................................0,5 hora-aula
2.4.1 Descrever todos os portos e terminais existentes na zona de praticagem
2.4.2 Mostrar fotografias e cartas náuticas dos portos e terminais
2.4.3 Citar os calados máximos permitidos em cada porto e terminais
2.4.4 Citar outras limitações operacionais existentes na ZP

2.5 - REGIME DE MARÉS E SUA INFLUÊNCIA........................................0,5 hora-aula
2.5.1 Descrever o regime de marés nos portos e terminais
2.5.2 Citar os locais onde existem estações maregráficas
2.5.3 Mostrar a influência das marés nas manobras nos portos e terminais

2.6 - MANOBRAS DE FUNDEIO.....................................................................1 hora-aula
2.6.1 Descrever como são realizadas as principais manobras de fundeio
2.6.2 Mostrar como realizar um fundeio em situação de emergência
2.6.3 Citar os principais cuidados a serem observados em um fundeio
2.6.4 Descrever os procedimentos para suspender de um fundeio

2.7 - MANOBRAS DE EMERGÊNCIA..........................................................0,5 hora-aula
2.7.1 Descrever as manobras de emergência mais comuns
2.7.2 Citar casos em que foram realizadas manobras de emergência

2.8 - CRUZAMENTO DE NAVIOS................................................................0,5 hora-aula
2.8.1 Descrever como deve ser feito o cruzamento de navios
2.8.2 Citar os trechos onde o cruzamento ou ultrapassagem é proibido
2.8.3 Citar os cuidados a serem tomados por ocasião do cruzamento de 

ultrapassagem
2.9 - COMUNICAÇÕES..................................................................................0,5 hora-aula

2.9.1 Citar os principais canais de comunicação entre navios
2.9.2 Descrever os procedimentos utilizados para comunicação entre navios (SMCP)

2.9.3 Citar os principais canais de comunicação entre navio e praticagem
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Anexo 4-C

2.10 - MANOBRAS DE ATRACAÇÃO E DESATRACAÇÃO.....................5 horas-aula
2.10.1 Explicar detalhadamente o procedimento adotado nas manobras de atracação

e desatracação em cada porto ou terminal da ZP, incluindo a aproximação,
emprego de espias ou rebocadores e outros recursos existentes

2.10.2 Citar a disponibilidade de rebocadores, com respectiva potência, para auxílio
nas manobras no porto, terminais e áreas de fundeio

2.10.3 Mostrar as técnicas de emprego do ferro no auxílio às manobras de atracação
e desatracação

2.11 – NAVEGAÇÃO: ÁREA DE ESPERA DE PRÁTICO…………............2 horas-aula
2.11.1 Descrever em detalhes a navegação no trecho
2.11.2 Citar os principais pontos conspícuos do trecho
2.11.3 Citar os principais perigos à navegação no trecho
2.11.4 Citar os principais faroletes, boias e outros auxílios à navegação
2.11.5 Citar os procedimentos especiais a serem adotados no trecho, se houver

2.12 – DETALHES TÉCNICOS DOS REBOCADORES DISPONÍVEIS........1 hora-aula

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

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

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

4. CARGA HORÁRIA
14 horas-aula

5. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação da aprendizagem será monitorada pelo desempenho individual do aluno.
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Anexo 4-D

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

REQUISITOS PARA A FASE DE TREINAMENTO
(ZP-18 / ZP-21 / ZP-22) 

Nome do Praticante de Prático: __________________________________________

Treinamento do período de: ____/____/____ a ____/____/____.

FASE DE TREINAMENTO

Item Especificação dos Requisitos
Data do
Término

Carimbo e
rubrica do

qualificador

T-1 Ser aprovado no módulo inicial

T-2

Conhecer as atividades do Ensino Profissional Marítimo
e  de  Segurança  do  Tráfego  Aquaviário  da  CPSC  e  da
Delegacia da área de atuação ZP,  no que se refere ao
controle  do  serviço  de  praticagem,  ao  emprego  de
rebocadores, as normas do tráfego e permanência, dos
inquéritos administrativos e da carreira do prático pela
divisão de habilitação.

T-3
Conhecer o sistema Porto Sem Papel (PSP/SERPRO) e os
órgãos  anuentes  responsáveis  pela  movimentação  dos
navios mercantes com destino ZP.

T-4

Conhecer,  detalhadamente,  os  procedimentos
operacionais de coordenação do tráfego da Estação de
Praticagem,  bem  como  todos  os  seus  procedimentos
administrativos.

T-5

Visitar  todas  as  instalações  portuárias  e  terminais,
procedimentos  de  atracagem  dos  navios  ao  cais  e  os
controles  operacionais  de  comunicação  com  todas  as
embarcações que navegam na zona portuária.

T-6

Conhecer, detalhadamente, as silhuetas da costa, altos
fundos, ilhas, nomes de canais e estreitos, inclusive as
restrições  e  limitantes  impostas  pelas  condicionantes
ambientais à navegação nestas áreas. 

T-7

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

T-8
Conhecer nomes e características de faróis e faroletes,
seus alcances e arco de visibilidade, profundidades da ZP
e o uso de equipamento de sondagem.
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Anexo 4-D

FASE DE TREINAMENTO

Item Especificação dos Requisitos
Data do
Término

Carimbo e
rubrica do

qualificador

T-9

Conhecer, detalhadamente, os pontos de referência que
permitam efetuar a navegação, tanto de entrada como
de  saída,  exclusivamente  por  rumos  práticos  seja  por
meio visual ou com auxílio de instrumentos.

T-10

Acompanhar no mínimo 10 manobras de praticagem a
bordo  de  rebocadores  de  forma  a  conhecer  suas
operações,  limitações  e  precauções  necessárias  e
também seus sistemas de comunicações (VHF, sonoro e
visual), sendo recomendado 02 fainas diurnas e 02 fainas
noturnas  em  cada  classe  de  rebocador.
Preferencialmente deverá ser realizada fainas em todos
os rebocadores.
Registrar em tabela exclusiva.

T-11

Acompanhar  as  singraduras,  manobras  de  atracação,
desatracação e fundeio, tanto no período diurno como
no noturno, efetuadas por Práticos habilitados para cada
um dos trechos, berços, terminais ou nos rebocadores,
devendo no mínimo cumprir  o  Programa estabelecido
para ZP constante dos apêndices.

 Atesto que todos os itens estabelecidos pelo Monitor foram cumpridos integralmente e
com aproveitamento, exceto os abaixo listados, cujo cumprimento foi dispensado por motivo de
força maior, sendo que estou pronto para iniciar a fase de qualificação.
 Itens não cumpridos: 
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________; 
- __________________________________________________________________.

______________________/SC, ____de _____________de _________.
          (Localidade)

_____________________________________________ 
(Assinatura do Prático que atesta a execução)

_____________________________________________ 
(Assinatura do Prático Monitor da Entidade de Praticagem)

Apêndices: I – Programa Mínimo de Treinamento de Singraduras e Manobras da ZP-18;

    II – Programa Mínimo de Treinamento de Singraduras e Manobras da ZP-21; e

   III – Programa Mínimo de Treinamento de Singraduras e Manobras da ZP-22.
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Apêndice I ao anexo 4-D

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

PROGRAMA MÍNIMO DE SINGRADURAS E MANOBRAS PARA A ZP-18

FASE DE TREINAMENTO

1. Programa Mínimo de Singraduras a serem acompanhadas:

TRECHO SINGRADURAS

A Área de Espera de Prático – São Francisco do Sul / Itapoá 48

B São Francisco do Sul / Itapoá – Área de Espera de Prático 48

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

PORTO / TERMINAL ATRACAÇÕES DESATRACAÇÕES

A Porto de São Francisco do Sul – Berço 101 08 08

B Porto de São Francisco do Sul – Berço 102 08 08

C Porto de São Francisco do Sul – Berço 103 08 08

D Porto de São Francisco do Sul – Berço 201 07 07

E Terminal Santa Catarina (TESC) – Berço 301 05 05

F Terminal Santa Catarina (TESC) – Berço 302 05 05

G Terminal de Contêineres de Itapoá – TECON Itapoá 07 07

3. Manobras Especiais a serem acompanhadas:

MANOBRAS ESPECIAIS TOTAL

A Manobra de Fundeio - ZP-18 15

B Manobra com Emprego de Dois Práticos 05
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Apêndice II ao anexo 4-D

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

PROGRAMA MÍNIMO DE SINGRADURAS E MANOBRAS PARA A ZP-21

FASE DE TREINAMENTO

1. Programa Mínimo de Singraduras a serem acompanhadas:

TRECHO SINGRADURAS

DIURNA NOTURNA TOTAL

A Área de Espera de Prático – Itajaí / Navegantes 32 16 48

B Itajaí / Navegantes – Área de Espera de Prático 32 16 48

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

PORTO / TERMINAL
ATRACAÇÕES / DESATRACAÇÕES

DIURNA NOTURNA TORAL

A Porto de Itajaí 28 14 42

B Terminal de Navegantes 28 14 42

C Terminal Braskarne 04 02 06

D Terminal PoliTerminais 04 02 06

E Terminal Teporti 04 02 06

3. Manobras Especiais a serem acompanhadas:

MANOBRAS ESPECIAIS TOTAL

A Manobra de Fundeio/Suspender - ZP-21 05

B Manobra com Emprego de Dois Práticos 05
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Apêndice III ao anexo 4-D

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

PROGRAMA MÍNIMO DE SINGRADURAS E MANOBRAS PARA A ZP-22

FASE DE TREINAMENTO

1. Programa Mínimo de Singraduras a serem acompanhadas:

TRECHO SINGRADURAS

A Área de Espera de Prático – Porto de Imbituba/SC 35

B Porto de Imbituba/SC – Área de Espera de Prático 35

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

PORTO / TERMINAL ATRACAÇÕES DESATRACAÇÕES

A Berço 1 - 1/2 20 20

B Berço 2 20 20

C Berço 3 20 20

3. Manobras Especiais a serem acompanhadas:

MANOBRAS ESPECIAIS TOTAL

A Manobra de Fundeio - ZP-22 05

B Manobra com Emprego de Dois Práticos 03

PITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
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Anexo 4-E
CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

 
REQUISITOS PARA A FASE DE  QUALIFICAÇÃO

(ZP-18 / ZP-21 / ZP-22) 

Nome do Praticante de Prático: __________________________________________

Qualificação do período de: ____/____/____ a ____/____/____.

FASE DE QUALIFICAÇÃO

Item Especificação dos Requisitos
Data do
Término

Carimbo e
rubrica do

qualificador

Q-1

Executar  manobra  de entrada e  atracação ou  fundeio,
tanto  no  período  diurno  quanto  no  noturno,
acompanhadas  por  um  Prático  habilitado  (Prático  da
Manobra),  para  cada trecho,  berço  ou  terminal  da  ZP
conforme consta do apêndice.

Q-2

Executar  manobras  de  desatracação  ou  suspender  e
saída,  tanto  no  período  diurno  como  noturno,
acompanhados por um Prático de Manobra, para cada
trecho, berço ou terminal da ZP-9 conforme consta do
apêndice.

 Atesto  que  os  itens  listados  foram  cumpridos  integralmente  e  com  aproveitamento,
exceto os abaixo listados, cujo cumprimento foi dispensado por motivo de força maior, sendo
que estou pronto para ser examinado.
 Itens não cumpridos: 
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________; 
- __________________________________________________________________.

______________________/SC, ____de _____________de _________.
(Localidade)

_____________________________________________ 
(Assinatura do Prático que atesta a execução)

_____________________________________________ 
(Assinatura do Prático Monitor da Entidade de Praticagem)

Observações:
1) Sempre que possível, o Praticante de Prático deverá executar, pelo menos 40% das manobras

constantes do item Q-1, em condições meteorológicas desfavoráveis.
2) A distribuição de fainas de praticagem para cada trecho, berço ou terminal deverá ser feita,

de acordo com a necessidade para permitir uma boa qualificação do Praticante de Prático.
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Anexo E

3) O Praticante de Prático  deverá  executar  as  fainas  de  praticagem  constantes  dos itens Q-1
e Q-2 acompanhado por um dos Práticos habilitados para a ZP correspondente. Deverá ser
acompanhado, ao longo da fase de qualificação, por todos os Práticos habilitados na ZP.

4) Na  eventualidade  de  indisponibilidade  de  realização  da  faina  de  praticagem  em  um
cais/terminal específico, que por questões logísticas, operacionais ou se estiver desativado
não permitam ao Praticante de Prático realizar as fainas estabelecidas para aquele local, as
mesmas deverão ser compensadas com a realização em outro cais/terminal que possuam
características semelhantes. 

5) PRP  quando  na  Fase  de  Qualificação  terá  que,  obrigatoriamente,  executar  as  manobras
previstas. Na eventualidade de não executar as referidas manobras, o ocorrido deverá ser
participado, por escrito, à Delegacia da área de atuação pelo Prático executante da manobra
e pelo PRP, contendo a devida justificativa. 

Apêndices: I – Programa Mínimo de Qualificação de Singraduras e Manobras da ZP-18;

    II – Programa Mínimo de Qualificação de Singraduras e Manobras da ZP-21; e

   III – Programa Mínimo de Qualificação de Singraduras e Manobras da ZP-22.
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Apêndice I ao anexo 4-E

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

PROGRAMA MÍNIMO DE SINGRADURAS E MANOBRAS PARA A ZP-18

FASE DE QUALIFICAÇÃO

1. Programa Mínimo de Singraduras a serem executadas com acompanhamento:

TRECHO SINGRADURAS

A Área de Espera de Prático – São Francisco do Sul / Itapoá 48

B São Francisco do Sul / Itapoá – Área de Espera de Prático 48

2. Programa  Mínimo  de  Manobras  (atracação  e  desatracação)  a  serem  executadas  com

acompanhamento:

PORTO / TERMINAL ATRACAÇÕES DESATRACAÇÕES

A Porto de São Francisco do Sul – Berço 101 08 08

B Porto de São Francisco do Sul – Berço 102 08 08

C Porto de São Francisco do Sul – Berço 103 08 08

D Porto de São Francisco do Sul – Berço 201 07 07

E Terminal Santa Catarina (TESC) – Berço 301 05 05

F Terminal Santa Catarina (TESC) – Berço 302 05 05

G Terminal de Contêineres de Itapoá – TECON Itapoá 07 07

3. Manobras Especiais a serem executadas com acompanhamento:

MANOBRAS ESPECIAIS TOTAL

A Manobra de Fundeio - ZP-18 15

B Manobra com Emprego de Dois Práticos (na condição de Prático Auxiliar) 05
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Apêndice II ao anexo 4-E

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

PROGRAMA MÍNIMO DE SINGRADURAS E MANOBRAS PARA A ZP-21

FASE DE QUALIFICAÇÃO

1. Programa Mínimo de Singraduras a serem executadas com acompanhamento:

TRECHO SINGRADURAS

A Área de Espera de Prático – Itajaí / Navegantes 96

B Itajaí / Navegantes – Área de Espera de Prático 96

2. Programa  Mínimo  de  Manobras  (atracação  e  desatracação)  a  serem  executadas  com

acompanhamento:

PORTO / TERMINAL ATRACAÇÕES DESATRACAÇÕES

A Porto de Itajaí 35 35

B Terminal de Navegantes 35 35

C Terminal Braskarne 10 10

D Terminal Poli Terminais 06 06

E Terminal Teporti 10 10

3. Manobras Especiais a serem executadas com acompanhamento:

MANOBRAS ESPECIAIS TOTAL

A Manobra de Fundeio - ZP-21 24

B Manobra com Emprego de Dois Práticos (na condição de Prático Auxiliar) 05
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Apêndice III ao anexo 4-E

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

PROGRAMA MÍNIMO DE SINGRADURAS E MANOBRAS PARA A ZP-22

FASE DE QUALIFICAÇÃO

1. Programa Mínimo de Singraduras a serem executadas com acompanhamento:

TRECHO SINGRADURAS

A Área de Espera de Prático – Porto de Imbituba/SC 50

B Porto de Imbituba/SC – Área de Espera de Prático 50

2. Programa  Mínimo  de  Manobras  (atracação  e  desatracação)  a  serem  executadas  com

acompanhamento:

PORTO / TERMINAL ATRACAÇÕES DESATRACAÇÕES

A Berço 1 - 1/2 40 40

B Berço 2 40 40

C Berço 3 40 40

3. Manobras Especiais a serem executadas com acompanhamento:

MANOBRAS ESPECIAIS TOTAL

A Manobra de Fundeio - ZP-22 05

B Manobra com Emprego de Dois Práticos (na condição de Prático Auxiliar) 03
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Anexo 4-F

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO

RELATÓRIO DE MANOBRA/SINGRADURA DO PRATICANTE DE PRÁTICO

DADOS DA FAINA DE PRATICAGEM

Zona de Praticagem: 

Porto: 

Nome do Praticante de Prático:

Nome do Prático da Manobra:

Nome do Navio: Calado médio:              m LOA:              m

Hora do início da manobra: Hora do término da manobra:

Tipo Manobra*:

Nº de Rebocadores: 

Condicionantes Ambientais

Altura da Maré: Vento:

Corrente: Ondas:

Preamar: Hora:                   Altura:               m Baixamar: Hora:                   Altura:               m
* Tipo de Manobra: (Atracação BE BB – Desatracação BE BB – Fundear – Suspender)  

FASES DA FAINA DE PRATICAGEM - MANOBRA/SINGRADURA GRAU

Navegação de Praticagem

Navegação Radar

Manobra  da  embarcação  e  os  serviços  correlatos  às  fainas  de  fundear,
suspender, atracar, desatracar e mudar de fundeadouro

Manobra com Rebocadores

Serviço de Amarração e Desamarração

Processo de Atracação e Desatracação

Conhecimento das ordens de manobra

Conversação técnica em idioma inglês

RESULTADO FINAL

OCORRÊNCIAS DIVERSAS

Obs.: (1) As manobras que receberem nota final inferior a 6 (seis), em uma escala de zero a dez, deverão ser
repetidas, não sendo computadas como válidas para o programa de qualificação.

______________________/SC, ____de _____________de _________.
       (Localidade)

  ____________________________________     ____________________________________
                   (Assinatura do Prático Titular)          (Assinatura do Praticante de Prático)

                                                                                           VISTO: ______________________________________
                                                                                            (Praticante Monitor)
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Anexo 4-G

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO 

QUADRO MENSAL DAS FAINAS DE QUALIFICAÇÃO

NOME PRP: _______________________________________________________             Mês: ___________/_______        Página: _____/_____ 

DATA-HORA
INÍCIO

DATA-HORA
TÉRMINO

LOCAL TIPO DE
FAINA/BORDO

NAVIO TAB CALADO
MÁXIMO

PRÁTICO
TITULAR

RESULTADO
FINAL

a) Números de manobras executadas:  _________ 

b) Percentual em relação ao previsto pelo Programa de Qualificação:   _________ % 

Faina de Praticagem Acompanhada (  _________ )     Faina de Praticagem Executada (  _________ ) 

Obs.: (1) As manobras que receberem nota final inferior a 6 (seis), em uma escala de zero a dez, deverão ser repetidas, não sendo computadas

como válidas para o programa de qualificação.

______________________/SC, ____de _____________de _________.
(Localidade) 

____________________________________           ____________________________________
(Assinatura do Praticante de Prático)           (Assinatura do Prático Monitor)
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Anexo 4-H

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO 

DECLARAÇÃO DE AVALIAÇÃO SATISFATÓRIA/INSATISFATÓRIA  DO 

PROGRAMA DE TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO DE PRATICANTE DE PRÁTICO

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

de  Prático  ___________________________________________________________________,

CIR no ___________________, da Zona de Praticagem de ____________________________, no

Estado  de  Santa  Catarina,  cumpriu  junto  às  empresas  de  praticagem  da  ZP-________,  o

programa de treinamento e qualificação de Praticante de Prático estabelecido pela Capitania de

Santa Catarina, em conformidade com o previsto nas Normas da Autoridade Marítima para o

Serviço  de  Praticagem  (NORMAM-12/DPC),  cujo  desempenho  foi  avaliado  como

______________________________________________________  (satisfatório/insatisfatório),

estando desta forma _________________ (apto/inapto) a solicitar o exame de habilitação para

Prático.

______________________/SC, ____de _____________de _________.
(Localidade)

  ____________________________________     ____________________________________
         (Assinatura do Armador ou Agente Marítimo)    (Assinatura do Comandante da Embarcação)

  ____________________________________     ____________________________________
           (Nome Completo / Nº Identidade / Nº CPF)    (Nome Completo / Nº Identidade / Nº CPF)
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Anexo 4-I
CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

EXAME DE HABILITAÇÃO PARA PRÁTICO 
(PRATICAL EXAM FOR PILOT)

 
AVALIAÇÃO DO COMANDANTE

(MASTER EVALUATION)
NAVIO 
(SHIP)

BANDEIRA 
(FLAG)

IRIN IMO

 

TIPOS DE MANOBRAS
(TYPES OF MANEUVERS)

GRAUS
(GRADES)

a. MANOBRA DO NAVIO E SERVIÇOS CORRELATOS ÀS FAINAS DE FUNDEAR,
SUSPENDER, ATRACAR E DESATRACAR. 

     (SHIPS  MANEUVER  AND  RELATED  MANEUVERING  TO  A  BERTH,
UNMOORING, ANCHORING AND ANCHORING AWAY)

b. MANOBRA E EMPREGO DE REBOCADORES 
     (TUG`S EMPLOYMENT AND MANEUVERING)

c.  NAVEGAÇÃO DE PRATICAGEM
     (PILOTAGE NAVIGATION)

d. CONHECIMENTO DE ORDENS DE MANOBRA
    (KNOWLEDGE OF MANEUVERING ORDERS)

e. SERVIÇO DE AMARRAÇÃO E DESAMARRAÇÃO
    (MOORAGE AND DEMOORAGE DUTIES)

Avaliação Final (Final Evaluation)
∑ (tipos de manobras) / Nº dos tipos realizados = 

AVALIAÇÃO (EVALUATION):
 Graus atribuídos serão de 0 (zero) a 10 (dez). 
 (Grades awarded will be from zero to ten). 
 Obs. Os graus atribuídos de 0 (zero) a 3 (três) deverão ser justificados no verso pelo avaliador.
 (The grades awarded from 0 (zero) to 3 (three) shall be justified on the back by the evaluator).

  O avaliador deverá considerar a seguinte graduação: 
 (The evaluator should consider the following degree). 

 Excelente (Excellent) ...............  ( 10 ) 
 Muito Bom (Very Good) ......... (  9  ) 
 Bom (Good) ............................. (  7  ) 
 Deficiente (Deficient) ……….. (  5  ) 
 Inapto (Inapt) .......................... (  3  )

Comentários do avaliador, se necessário, deverão ser efetuados no verso.
 (Comments from the evaluator, if necessary, should be made on the back side).

______________/SC, ____de _____________de _________.
   (Localidade)

 ______________________________________     ___________________________________________
           (Comandante do Navio / Ship Master)                           (Presidente da Banca / President of the Board)

                                                                             Ciência: ______________________________________
                                                                                                                       (Avaliado / Rated Rubric)
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Anexo 4-I

CAPITANIA DOS PORTOS DE  SANTA CATARINA
EXAME DE HABILITAÇÃO PARA PRÁTICO 

(PRATICAL EXAM FOR PILOT)
 

AVALIAÇÃO DOS MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA
(EVALUATION OF MEMBERS OF THE EXAMINING BENCH)

NOME DO PRATICANTE DE PRÁTICO PORTO MANOBRA Nº

NAVIO TIPO IRIN COMANDANTE

MANOBRA HORÁRIO INÍCIO HORÁRIO TÉRMINO

(   ) ATRACAÇÃO (   ) DESATRACAÇÃO

TIPOS DE MANOBRAS
(TYPES OF MANEUVERS)

MANOBRA
REALIZADA

GRAUS
(GRADES)

a.  NAVEGAÇÃO DE PRATICAGEM ( S )     ( N )

b. MANOBRA  E  SERVIÇOS  CORRELATOS  AS  FAINAS  DE
FUNDEAR,  SUSPENDER, ATRACAR, DESATRACAR E  MUDAR
DE FUNDEADOURO

( S )     ( N )

c.  MANOBRA COM REBOCADORES ( S )     ( N )

d. SERVIÇO DE AMARRAÇÃO E DESAMARRAÇÃO ( S )     ( N )

e.  CONHECIMENTO DE ORDENS E MANOBRA ( S )     ( N )

f. FORMA DE EXPRESSÃO DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NO
IDIOMA EM INGLÊS

( S )     ( N )

Avaliação Final - ∑ (tipos de manobras) / Nº realizados = -

AVALIAÇÃO:
 Graus atribuídos serão de 0 (zero) a 10 (dez). 

Obs. Os graus atribuídos de 0 (zero) a 3 (três) deverão ser justificados no verso pelo avaliador.

  O avaliador deverá considerar a seguinte graduação: 
Excelente Muito Bom Bom Deficiente Inapto

10 9 7 5 3

Comentários: 
________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________/SC, ____de _____________de _________.
   (Localidade)

 ______________________________________     ___________________________________________
                         (Membro da Banca)                                                  (Presidente da Banca Examinadora)

                                                                             Ciência: ______________________________________
                                                                                                                       (Praticante de Prático)
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Anexo 4-I

CAPITANIA DOS PORTOS DE  SANTA CATARINA
EXAME DE HABILITAÇÃO PARA PRÁTICO 

(PRATICAL EXAM FOR PILOT)

QUADRO DE AVALIAÇÃO DO EXAME DE HABILITAÇÃO

NOME PRP: ________________________________________     Mês: ___________/_______
 

Manobra DATA
AVALIAÇÃO

Nota FinalComandante
do Navio

Presidente
da Banca

Membro I
Membro II Membro

III

01 /

02 /

03 /

04 /

05 /

Média Geral ( ______ )

Aprovado ( ______ )

Reprovado ( ______ )

COMENTÁRIOS:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

BANCA:

______________/SC, ____de _____________de _________.
   (Localidade)

_________________________  _________________________  _________________________
             (Membro da Banca)                             (Membro da Banca)                              (Membro da Banca)

______________________________________     ___________________________________________
            (Presidente da Banca Examinadora)                              (Encarregado do Ensino Profissional Marítimo)

Ciência: ______________________________________   ______________________________________
                                      (Prático Monitor)                                                                (Praticante de Prático)
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Anexo 4-J

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

DEC  ÁLOGO 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 de seu 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 Tripulante
de Serviço 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. Verifique o 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 Portuárias mantém um serviço permanente de combate à
criminalidade. Peça auxílio pelo telefone. 

Lembre-se  ainda  que  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  só  será,  normalmente,  objeto  de  roubo  ou  furto  se  os  marginais  tiverem
conhecimento  prévio  do  seu  conteúdo,  por  meio  de  informações  colhidas  por  pessoas
inescrupulosas que têm acesso ao conhecimento de embarque, ou mesmo por contatos prévios
da prostituição com os tripulantes. Procure estivar os contêineres com cargas valiosas de forma
a obstruir os seus tampões de acesso. Isole os meios de acesso ao navio e, também, os acessos
às suas áreas internas, criando uma única via de entrada e saída pelo portaló, garantindo seu
controle pelo vigia ali postado. 

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

fechadas  com os grampos  passados  sempre que se ausentar.  Procure manter,  também, os
acessos às áreas internas trancados, garantindo o controle de entrada e saída por meio do vigia
de serviço. 
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Anexo 4-J
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.

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

ao convés e de quebra peito. No porto, somente deixe arriada a escada de acesso ao convés
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 Portuárias. A
eficácia de socorro pela Polícia Federal depende do alarme antecipado;

IV - use  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 realize 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 serviço, salvo se substituído por outro vigia ou tripulante. 

10. COMUNIQUE À POLÍCIA FEDERAL QUALQUER OCORRÊNCIA RELATIVA A 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 ao Departamento de 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 5-A

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO FRANCISCO DO SUL

MANOBRAS COM EMPREGO DE DOIS PRÁTICOS

ZP-18 – TERMINAL DE ITAPOÁ

PORTO LOA (m) BOCA (m)
PARECER / RELATÓRIO TÉCNICO

TIPO N° / DATA LIMITANTES E RESTRIÇÕES OBS

Terminal Portuário
de ITAPOÁ

até 
302,0m

até 
46,0m

Parecer da
Praticagem

• No 0015/2021

• Manobra a ser realizada no período NOTURNO.
• Intensidade máxima do vento do quadrante de 15 nós.
• Navegação prevista para 5 (cinco) manobras experimentais 

descritas no anexo 5-C.

-

Terminal Portuário
de ITAPOÁ

até 
336,9m

de 
45,0m 

até 
48,9m

Parecer da
Praticagem 

• No 003 e No 004
• 16 de novembro de 

2020

• Emprego do Sistema de Auxílio à Manobra (PPU).
• Emprego de Recursos Adicionais de Auxílio à Navegação pela

Praticagem e/ou Autoridade Portuária.
• Intensidade máxima do vento de qualquer quadrante até 

força três na escala Beaufort.
• Navegação prevista para 13 (treze) manobras experimentais 

de entrada noturna e 13 (treze) diurnas descritas no an. 5-C.

-

Terminal Portuário
de ITAPOÁ

até 
336,9m

até 
45,6m

MV Hyundai
Loyalty

• S/No • Manobra somente para o período DIURNO.
• Intensidade máxima do vento do quadrante de 10 nós.
• Navegação prevista para 10 (dez) manobras experimentais 

descritas no anexo 5-C.

-
Parecer da
Praticagem

• No 0029/2018

Terminal Portuário
de ITAPOÁ

até 
350,0m

até 
48,0m

Relatório da SHAW
do Brasil

• S/No, de 22 de outubro
de 2012

• Manobra somente para o período DIURNO.
• Emprego do Sistema de Auxílio à Manobra (PPU).
• Intensidade máxima do vento do quadrante de 15 nós.
• Navegação prevista para 2 (duas) manobras experimentais 

descritas no anexo 5-C.

-
Parecer da
Praticagem 

• No 0019/2020

* Demais parâmetros operacionais estabelecidos para as manobras encontram-se relacionados no anexo 5-B ou anexo 5-C desta Norma.
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Anexo 5-A

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO FRANCISCO DO SUL

MANOBRAS COM EMPREGO DE DOIS PRÁTICOS

ZP-18 – PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

PORTO LOA (m) BOCA (m)
PARECER / RELATÓRIO TÉCNICO

TIPO N° / DATA LIMITANTES E RESTRIÇÕES OBS

Porto de SÃO
FRANCISCO DO SUL

de 
215,0m

até 
225,0m

até 
33,0m

Parecer da
Praticagem 

• N° 01
• 22 de outubro de 2020.

• Emprego do Sistema de Auxílio à Manobra (PPU).
• Emprego de Recursos Adicionais de Auxílio à Navegação

pela Praticagem e/ou Autoridade Portuária.
• Emprego do Procedimento “Double Checking”.
• Atracação preferencialmente por bombordo.

Atracação 
exclusiva  para 
o Berço 0201.

Porto de SÃO
FRANCISCO DO SUL

até 
302,0m

até 
43,4m

Parecer da
Praticagem 

• S/N° 01

• Manobra somente para o período DIURNO.
• Intensidade máxima do vento do quadrante de 10 nós.
• Navegação prevista para 2 (duas) manobras 

experimentais descritas no anexo 5-C.

Atracação e 
desatracação 
dos Berços 102,
103 e 301.

* Demais parâmetros operacionais estabelecidos para as manobras encontram-se relacionados no anexo 5-B ou anexo 5-C desta Norma.
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Anexo 5-A

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAÍ

MANOBRAS COM EMPREGO DE DOIS PRÁTICOS

Z-21 – ITAJAÍ - NAVEGANTES

PORTO LOA (m) BOCA (m)
PARECER / RELATÓRIO TÉCNICO

TIPO N° / DATA LIMITANTES E RESTRIÇÕES OBS

PORTO DE ITAJAÍ
e

Terminal Portuário
da PORTONAVE

de 280,0m
até 306,0m

até 48,5m

Relatório da  Empresa
Alkyon Hydraulic

Consultancy & Research

• S/N
• março de 2007

• Manobra somente para o período DIURNO.
• Emprego do Sistema de Auxílio à Manobra (PPU).
• Intensidade máxima do vento do quadrante N/NE de 12 

nós, e demais quadrantes de 19,4 nós.
• Manobras que envolvam giro, os berços n°s 1 e 2 do Porto 

de Itajaí e Navegantes devem estar livres de quaisquer 
embarcações atracadas.

-
Relatório da  Empresa

empresa Coastal Planning
& Engineering do Brasil

• S/N
• novembro de 

2009

Parecer da Praticagem 
• S/N
• 16/10/2020

PORTO DE ITAJAÍ
e

Terminal Portuário
da PORTONAVE

de 250,0m
até 287,0m

até 41,0m

Relatório da  Empresa
Alkyon Hydraulic

Consultancy & Research

• S/N
• março de 2007

• Manobra para o período NOTURNO.
• Emprego do Sistema de Auxílio à Manobra (PPU).
• Intensidade máxima do vento de 19,4 nós.
• Apresentar à Praticagem o diagrama de visibilidade do 

navio, segundo a condição de carregamento.
• Proibido o giro para navios com LOA superior a 280m.

-

Parecer da Praticagem 
• S/N
• novembro de 

2007

PORTO DE ITAJAÍ
e

Terminal Portuário
da PORTONAVE

de 287,0m
até 306,0m

até 48,5m

Relatório da  Empresa
empresa Coastal Planning

& Engineering do Brasil

• S/N
• novembro de 

2009

• Manobra para o período NOTURNO.
• Emprego do Sistema de Auxílio à Manobra (PPU).
• Intensidade máxima do vento de 20,0 nós.
• Apresentar à Praticagem o diagrama de visibilidade do 

navio, segundo a condição de carregamento.
• Manobras que envolvam giro:

   1. os berços n°s 1 e 2 do Porto de Itajaí e Navegantes não 
devem ter quaisquer embarcações atracadas; e
   2. a soma do LOA do navio a ser manobrado e da boca do 
navio atracado na margem oposta, não poderá exceder 
310,00 metros.

▪P  roibido  a  
navegação navio
tipo  pelo  canal
interno  quando
existir  navio
atracado  no  píer
turístico.Parecer da Praticagem de

Itajaí

• S/N
• 29 de abril de 

2020
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Anexo 5-A

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAÍ

MANOBRAS COM EMPREGO DE DOIS PRÁTICOS

Z-21 – ITAJAÍ - NAVEGANTES

PORTO LOA (m) BOCA (m)
PARECER / RELATÓRIO TÉCNICO

TIPO N° / DATA LIMITANTES E RESTRIÇÕES OBS

COMPLEXO 
PORTUÁRIO DE 
ITAJAÍ

 de 250,0m
até 306,0m

até 48,5m

Relatório da  Empresa
Coastal Planning &

Engineering do Brasil

• S/N
• novembro de 

2009

• Manobra somente para o período DIURNO.
• Emprego do Sistema de Auxílio à Manobra (PPU).
• Intensidade máxima do vento de 20,0 nós.
• Manobra envolve o giro anterior/posterior na  bacia  

de evolução, próxima do Saco da Fazenda, para a 
saída/entrada de ré no canal interno.

• Tráfego no canal interno do rio Itajaí-Açú deverá ser
coordenado e poderá ser interrompido pela 
Autoridade Portuária. 

▪P  roibido a navegação  
do  navio  tipo  pelo
canal interno quando
existir navio atracado
no píer turístico.

Parecer da Praticagem de
Itajaí

• S/N
• 29 de abril de 

2020

COMPLEXO 
PORTUÁRIO DE 
ITAJAÍ

 de 250,0m
até 350,0m

até 48,5m

Relatório da  Empresa
Technomar Engenharia

Oceânica

• RT-0218.084.02-
10B-001

• janeiro de 2018

• Manobra somente para o período DIURNO.
• Emprego do Sistema de Auxílio à Manobra (PPU).
• Intensidade máxima do vento do quadrante N/NE 

de 15 nós, e demais quadrantes de 20 nós.
• Manobra envolve o giro anterior/posterior na  bacia  

de evolução, próxima do Saco da Fazenda, para a 
saída/entrada de ré no canal interno.

• Tráfego no canal interno do rio Itajaí-Açú deverá ser
coordenado e poderá ser interrompido pela 
Autoridade Portuária. 

▪P  roibido a navegação  
do  navio  tipo  pelo
canal interno quando
existir navio atracado
no cais  da  Delegacia
e/ou  no  píer
turístico.

Parecer da Praticagem de
Itajaí

• S/N
• 03 de agosto de 

2020

* Demais parâmetros operacionais estabelecidos para as manobras encontram-se relacionados na tabela constante do anexo 5-B desta Norma.
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Anexo 5-A

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAÍ

MANOBRAS COM EMPREGO DE DOIS PRÁTICOS

Z-21 – ITAJAÍ - NAVEGANTES

PORTO
LOA 
(m)

BOCA
(m)

PARECER / RELATÓRIO TÉCNICO

TIPO N° / DATA LIMITANTES E RESTRIÇÕES OBS

PORTO DE ITAJAÍ
e

Terminal Portuário
da PORTONAVE

 de
250,0m

até
355,0m

até
51,0m

Relatório CMA CGM
Group da França

• S/N
• fevereiro de 2021

• Manobra somente para o período DIURNO.
• Emprego do Sistema de Auxílio à Manobra (PPU).
• Intensidade máxima do vento do quadrante N/NE de 15 nós, e 

demais quadrantes de 18 nós.
• Tráfego no canal interno do rio Itajaí-Açú deverá ser coordenado

e poderá ser interrompido pela Autoridade Portuária. 

▪ P  roibido a navegação  
do  navio  tipo  pelo
canal  interno quando
existir  navio  atracado
na Delegacia em Itajái
e/ou no píer turístico.

Parecer da
Praticagem de Itajaí

• No 082, de 3 de 
agosto de 2022 

• No 088, de 9 de 
setembro de 2022

PORTO DE ITAJAÍ
e

Terminal Portuário
da PORTONAVE

de
250,0m

até
337,0m

até
48,50m

Relatório da
Arcadis Nederland 

• S/N
• 11 de novembro 

de 2013

• Manobra de saída no período NOTURNO.
• Emprego do Sistema de Auxílio à Manobra (PPU).
• Intensidade máxima do vento do quadrante N/NE de 15 nós, e 

demais quadrantes de 18 nós.
• Navegação prevista para 50 (cinquenta) manobras 

experimentais conforme descrita no anexo 5-C. 

▪ P  roibido a navegação  
do  navio  tipo  pelo
canal  interno quando
existir  navio  atracado
na Delegacia em Itajái
e/ou no píer turístico.

Parecer da
Praticagem de Itajaí

• No 0114/2021

TEPORTI
Terminal Portuário

de Itajaí

até
179,0m 

até
28,0m

Relatório da
Arcadis Nederland 

• 29 de abril de 2015
• 11 de março de 

2016

• Manobra somente para o período DIURNO.
• Emprego do Sistema de Auxílio à Manobra (PPU).
• Intensidade máxima do vento de qualquer quadrante de até 12 

nós, no canal de acesso do TEPORTI.
• Navegação prevista para 20 (vinte) manobras experimentais 

conforme descrita no anexo 5-C. 

▪  Canais  de  acesso  e
bacia de evolução do
TEPORTIParecer da

Praticagem de Itajaí
• No 195, de 16 de 

novembro de 2020

* Demais parâmetros operacionais estabelecidos para as manobras encontram-se relacionados no anexo 5-B ou anexo 5-C desta Norma.
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Anexo 5-A

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM LAGUNA

MANOBRAS COM EMPREGO DE DOIS PRÁTICOS

ZP-22 – IMBITUBA

PORTO LOA (m) BOCA (m)
PARECER / RELATÓRIO TÉCNICO

TIPO N° / DATA LIMITANTES E RESTRIÇÕES OBS

IMBITUBA

de 
300,0m

até 
306,0m

até 
45,0m

Relatório da
Empresa CB&I Brasil

• N° 5270126-420-0-RL-00003
• 07 de agosto de 2014

• Simulação para Navios até LOA de 334,0m.
• FAQ de 15% do calado para o canal externo.
• FAQ de 0,5m para a bacia de evolução e berços. -

Carta da Praticagem
de Imbituba

• Nº 013/14
• 04 de novembro de 2014 

IMBITUBA
até 

349,0m
até 

48,0m

Parecer da
Praticagem de

Imbituba
• No 001/2018

• Manobras de atracação no período DIURNO.
• Emprego do Sistema de Auxílio à Manobra (PPU).
• Intensidade máxima do vento de qualquer 

quadrante de até 20 nós.
• Navegação prevista para 15 (quinze) manobras 

experimentais conforme descrita no anexo 5-C. 

-

* Demais parâmetros operacionais estabelecidos para as manobras encontram-se relacionados no anexo 5-B ou anexo 5-C desta Norma.
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Anexo 5-B

 
CAPITANIA DOS PORTOS DE  SANTA CATARINA

DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAÍ
QUADRO DOS PARÂMETROS OPERACIONAIS DOS PORTOS E TERMINAIS 

MANOBRAS DIURNAS

PORTO DE ITAJAÍ, APM E PORTONAVE

ÁREA DE NAVEGAÇÃO LOA 
(m)

BOCA
(m)

LIMITES OPERACIONAIS FOLGA ABAIXO DA QUILHA
(em % e em m)

REBOCADORES N° DE PRÁTICOS E

EQUIPAMENTOS DE AUXILIO 
VENTO MÁXIMO (nós) CORRENTE (nós)

ONDAS (m)

1. Canal externo até 
    Porto de Itajaí.

2. Giro nas Bacias de
    Evolução  
    (proximidades do 

Saco da Fazenda e 
entre berços do 
Porto de Itajaí e 
Portonave)

até 
250 m

até 
40 m

até 20 (vinte) nós

• Corrente máxima de 
1,5 nós;

• Altura máxima das 
ondas de 2,0 m

• 15% no canal externo;
• 10% no canal interno;
• 0,6 m na bacia de evolução;
• 0,6 m nos berços. 

➢2 rebocadores com 
capacidade >40 BP,  pelo 
menos um azimutal

√  1  (um) Prático

acima
de 250

até 
280 m

até 
41 m

até 20 (vinte) nós

• Corrente máxima de 
1,5 nós;

• Altura máxima das 
ondas de 2,0 m

• 15% no canal externo;
• 10% no canal interno;
• 0,6 m na bacia de evolução;
• 0,6 m nos berços. 

➢2 Reb. azimutais quando 
não há giro (2>40 BP) 

➢3 Reb. azimutias quando 
há giro (3 > 40 BP) 

√  1  (um) Prático
√  2  (dois) Práticos e Uso 

obrigatório do PPU (para a 
navegação a ré).

acima
de 280

até 
294 m

até 
33 m

até 20 (vinte) nós

• Corrente máxima de 
1,5 nós;

• Altura máxima das 
ondas de 2,0 m

• 15% no canal externo;
• 10% no canal interno;
• 0,6 m na bacia de evolução;
• 0,6 m nos berços. 

➢2 Reb. azimutais quando 
não há giro (2>40 BP) 

➢3 Reb. azimutias quando 
há giro (3 > 40 BP) 

√  1  (um) Prático
√  2  (dois) Práticos e Uso 

obrigatório do PPU (para a 
navegação a ré).

acima
de 280

até 
306 m

até 
43 m

• até 15 nós no 
quadrante N/NE; e

• até 20 nós nos 
demais quadrantes

• Corrente máxima de 
1,5 nós;

• Altura máxima das 
ondas de 2,0 m

• 15% no canal externo;
• 10% no canal interno;
• 0,6 m na bacia de evolução;
• 0,6 m nos berços. 

➢4 rebocadores azimutais,
sendo pelo menos (2 > 
40 BP e 2 > 50 BP)

√  2  (dois) Práticos  *

√  Uso obrigatório do PPU

até 
306 m

até
48,5m

• até 15 nós no 
quadrante N/NE; e

• até 20 nós nos 
demais quadrantes

• Corrente máxima de 
1,5 nós;

• Altura máxima das 
ondas de 1,25 m

• 15% no canal externo;
• 10% no canal interno;
• 0,6 m na bacia de evolução;
• 0,6 m nos berços. 

➢4 rebocadores azimutais,
sendo pelo menos (2 > 
40 BP e 2 > 50 BP)

√  2  (dois) Práticos  *

√  Uso obrigatório do PPU

* As manobras com emprego de 02 (dois) práticos constam dos estudos, limitantes e restrições descritos no anexo 5-A desta Norma. 
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Anexo 5-B

CAPITANIA DOS PORTOS DE  SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAÍ

QUADRO DOS PARÂMETROS OPERACIONAIS DOS PORTOS E TERMINAIS 

MANOBRAS DIURNAS

PORTO DE ITAJAÍ, APM E PORTONAVE  

ÁREA DE NAVEGAÇÃO LOA 
(m)

BOCA
(m)

LIMITES OPERACIONAIS FOLGA ABAIXO DA QUILHA
(em % e em m)

REBOCADORES N° DE PRÁTICOS E

EQUIPAMENTOS DE AUXILIO 
VENTO MÁXIMO (nós) CORRENTE (nós)

ONDAS (m)

1. Canal externo até 
    Porto de Itajaí.
2. Giro nas Bacias de
    Evolução  
    (proximidades do 

Saco da Fazenda)

acima
de 306

até 
350 m

Até
48,5 m

• até 15 nós no 
quadrante N/NE; e

• até 20 nós nos 
demais quadrantes

• Corrente máxima de 
1,5 nós;

• Altura máxima das 
ondas de 1,25 m

• 15% no canal externo;
• 10% no canal interno;
• 0,6 m na bacia de evolução;
• 0,6 m nos berços. 

➢4 rebocadores azimutais,
sendo 3 cuja soma de 
potências seja > 140 BP e
1 > 60 BP) 

√  2  (dois) Práticos  *

√  Uso obrigatório do PPU

* As manobras com emprego de 02 (dois) práticos constam dos estudos, limitantes e restrições descritos no anexo 5-A desta Norma.

TEPORTI

ÁREA DE NAVEGAÇÃO
LOA 
(m)

BOCA
(m)

LIMITES OPERACIONAIS
FOLGA ABAIXO DA QUILHA

(em % e em m)
REBOCADORES

N° DE PRÁTICOS E
EQUIPAMENTOS DE AUXILIO VENTO  (nós)

CORRENTE
(nós)

ONDAS 
(m)

1. Canal externo até o 
     TEPORTI
2. Giro na Bacias de 

Evolução em frente 
ao TEPORTI 

    (canal de 60 metros 
de largura)

até 
153 m

até 
24,2 m

16 nós 1,5 nós 2,0 m

• 15% no canal externo;
• 10% no canal interno;
• 0,6 m na bacia de evolução;
• 0,6 m nos berços. 

➢ 2 rebocadores azimutais, 
com potência > 40 BP. 

√  1  (um) Prático
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Anexo 5-B

CAPITANIA DOS PORTOS DE  SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAÍ

QUADRO DOS PARÂMETROS OPERACIONAIS DOS PORTOS E TERMINAIS 

MANOBRAS DIURNAS

TERMINAL BARRA DO RIO  

ÁREA DE NAVEGAÇÃO
LOA 
(m)

BOCA
(m)

LIMITES OPERACIONAIS
FOLGA ABAIXO DA QUILHA

(em % e em m)
REBOCADORES

N° DE PRÁTICOS E
EQUIPAMENTOS DE AUXILIO VENTO  (nós)

CORRENTE
(nós)

ONDAS 
(m)

1. Canal externo até o 
 Terminal Barra do Rio
2. Giro na Bacias de 

Evolução em frente 
ao  Terminal Barra 
do Rio (canal de 60 
metros de largura)

até 
155 m

até 
25 m

16 nós 1,5 nós 2,0 m

• 15% no canal externo;
• 10% no canal interno;
• 0,6 m na bacia de evolução;
• 0,6 m nos berços. 

➢ 2 rebocadores 
azimutais, com potência 
> 40 BP. 

√  1  (um) Prático

POLY TERMINAIS

ÁREA DE NAVEGAÇÃO
LOA 
(m)

BOCA
(m)

LIMITES OPERACIONAIS
FOLGA ABAIXO DA QUILHA

(em % e em m)
REBOCADORES

N° DE PRÁTICOS E
EQUIPAMENTOS DE AUXILIO VENTO  (nós)

CORRENTE
(nós)

ONDAS 
(m)

1. Canal externo até o 
     TEPORTI
2. Giro na Bacias de 

Evolução em frente 
ao TEPORTI 

    (canal de 60 metros 
de largura)

até 
153 m

até 
24,2 m

16 nós 1,5 nós 2,0 m

• 15% no canal externo;
• 10% no canal interno;
• 0,6 m na bacia de evolução;
• 0,6 m nos berços. 

➢2 rebocadores azimutais,
com potência > 40 BP. 

√  1  (um) Prático
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Anexo 5-B

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAÍ

QUADRO DOS PARÂMETROS OPERACIONAIS DOS PORTOS E TERMINAIS 

MANOBRAS DIURNAS E NOTURNAS

TERMINAL BRASKARNE

ÁREA DE NAVEGAÇÃO LOA 
(m)

BOCA
(m)

LIMITES OPERACIONAIS FOLGA ABAIXO DA QUILHA
(em % e em m)

REBOCADORES N° DE PRÁTICOS E

EQUIPAMENTOS DE AUXILIO 
VENTO MÁXIMO (nós) CORRENTE (nós)

ONDAS (m)

1. Canal externo até o
Terminal da Braskarne
2. Giro nas Bacias de
    Evolução entre os
    berços do Porto de
   Itajaí e Portonave

até 
190 m

até
33,0 m

até 20 (vinte) nós

• Corrente máxima de 
1,5 nós;

• Altura máxima das 
ondas de 2,0 m

• 15% no canal externo;
• 10% no canal interno;
• 0,6 m na bacia de evolução;
• 0,6 m nos berços. 

➢ 2 rebocadores com 
capacidade >40 BP,  pelo 
menos um azimutal

√  1  (um) Prático
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Anexo 5-B

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAÍ

QUADRO DOS PARÂMETROS OPERACIONAIS DOS PORTOS E TERMINAIS 

MANOBRAS NOTURNAS

PORTO DE ITAJAÍ, APM E PORTONAVE

ÁREA DE NAVEGAÇÃO LOA 
(m)

BOCA
(m)

LIMITES OPERACIONAIS FOLGA ABAIXO DA QUILHA
(em % e em m)

REBOCADORES N° DE PRÁTICOS E
EQUIPAMENTOS DE

AUXILIO 
VENTO MÁXIMO (nós) CORRENTE (nós)

ONDAS (m)

1. Canal externo até 
    Porto de Itajaí.

2. Giro nas Bacias de
    Evolução  
    (proximidades do 

Saco da Fazenda e 
entre berços do 
Porto de Itajaí e 
Portonave)

 No período noturno é ־ 
proibido o giro de 
navio com LOA 
superior a 280m

até 
250 m

até 
41 m

até 20 (vinte) nós

• Corrente máxima de 
1,5 nós;

• Altura máxima das 
ondas de 2,0 m

• 15% no canal externo;
• 10% no canal interno;
• 0,6 m na bacia de evolução;
• 0,6 m nos berços. 

➢ 2 rebocadores azimutais, com 
dispositivo de guincho próprio 
operante na potência > 40 BP. 

√  1  (um) Prático

acima
de 250

até 
265 m

até 
41 m

até 20 (vinte) nós

• Corrente máxima de 
1,5 nós;

• Altura máxima das 
ondas de 2,0 m

• 15% no canal externo;
• 10% no canal interno;
• 0,6 m na bacia de evolução;
• 0,6 m nos berços. 

➢ 2 Reb. azimutais quando não há 
giro (2>40 BP) 

➢ 3 Reb. azimutias quando há giro 
(3 > 40 BP)  (todos com guincho 
próprio e operante).

√  2  (dois) Práticos  *

√  Uso obrigatório do PPU

acima
de 265

até 
280 m

até 
41 m

até 20 (vinte) nós

• Corrente máxima de 
1,5 nós;

• Altura máxima das 
ondas de 2,0 m

• 15% no canal externo;
• 10% no canal interno;
• 0,6 m na bacia de evolução;
• 0,6 m nos berços. 

➢ 4 rebocadores azimutais, com 
potência > 40 BP.

√  2  (dois) Práticos  *

√  Uso obrigatório do PPU

1. Canal externo até o
    Porto de Itajaí.

 No período noturno ־ 
sem giro.

acima
de 280

até 
306 m

até 48,5
m

• até 15 nós no 
quadrante N/NE; e

• até 20 nós nos 
demais quadrantes

• Corrente máxima de 
1,5 nós;

• Altura máxima das 
ondas de 1,25 m

• 15% no canal externo;
• 10% no canal interno;
• 0,6 m na bacia de evolução;
• 0,6 m nos berços. 

➢ 4 rebocadores azimutais, com 
potência > 45 BP.

√  2  (dois) Práticos  *

√  Uso obrigatório do PPU

* As manobras com emprego de 02 (dois) práticos constam dos estudos, limitantes e restrições descritos no anexo 5-A desta Norma.
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Anexo 5-B

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO FRANCISCO DO SUL

QUADRO DOS PARÂMETROS OPERACIONAIS DOS PORTOS E TERMINAIS 

MANOBRAS DIURNAS

CANAL EXTERNO/PORTO DE ITAPOÁ

ÁREA DE NAVEGAÇÃO
LOA 
(m)

BOCA
(m)

LIMITES OPERACIONAIS
FOLGA ABAIXO DA QUILHA

(em % e em m)
REBOCADORES

N° DE PRÁTICOS E
EQUIPAMENTOS DE

AUXILIO VENTO  (nós)
CORRENTE

(nós)
ONDAS 

(m)

CANAL EXTERNO
PORTO DE ITAPOÁ

até 
245 m

46,00 m 22 3 2 • 1,90 m
➢ 02 (dois) à 03 (três) rebocadores, sen-

do pelo menos 02 (dois)  com tração
estática igual ou superior à 45 BP

√  1  (um) Prático

CANAL EXTERNO/
PORTO DE ITAPOÁ

de 
245 m

até 
260 m 

46,00 m 22 3
2

• 2,20 m
➢ 02 (dois) à 03 (três) rebocadores, sen-

do  pelo  menos  01  (um)  com tração
estática igual ou superior à 70 BP

√  1  (um) Prático

CANAL EXTERNO/
PORTO DE ITAPOÁ

de
 260 m

até
300,9m

48,90 m 22 3 2 • 2,5 m
➢ 02 (dois) à 03 (três) rebocadores, sen-

do  pelo  menos  01  (um)  com tração
estática igual ou superior à 70 BP

√  1  (um) Prático

CANAL EXTERNO/
PORTO DE ITAPOÁ

de
300,9m

até 
310 m 

48,90 m 22 2 2 • 2,7 m
➢ 03 (três) ou mais rebocadores, sendo

pelo menos 02 (dois) com tração es-
tática igual ou superior à 70 BP

√  1  (um) Prático

CANAL EXTERNO/
PORTO DE ITAPOÁ

de
 310 m

até
336,9 m

48,90 m 22 1,5
2

• 3,2 m
➢ 03 (três) ou mais rebocadores, sendo

pelo menos 02 (dois) com tração es-
tática igual ou superior à 70 BP

√  2  (dois) Práticos  *

√  Uso obrigatório do 
PPU

* As manobras com emprego de 02 (dois) práticos constam dos estudos, limitantes e restrições descritos no anexo 5-A desta Norma.
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Anexo 5-B

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO FRANCISCO DO SUL

QUADRO DOS PARÂMETROS OPERACIONAIS DOS PORTOS E TERMINAIS 

MANOBRAS DIURNAS

PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

ÁREA DE NAVEGAÇÃO
LOA 
(m)

BOCA
(m)

LIMITES OPERACIONAIS
FOLGA ABAIXO DA QUILHA

(em % e em m)
REBOCADORES

N° DE PRÁTICOS E
EQUIPAMENTOS DE

AUXILIO VENTO  (nós)
CORRENTE

(nós)
ONDAS 

(m)

PORTO DE SÃO
FRANCISCO DO SUL

até 
230 m

até 
33,0 m

22 3 2 • 1,90 m
➢ 02  (dois)  rebocadores  com  tração

estática igual ou superior à 45 BP
√  1  (um) Prático

PORTO DE SÃO
FRANCISCO DO SUL

de 230 m 
até 245

m

de 
33,0 m

até
40,90 m

22 3 2 • 1,90 m
➢ 03  (três)  rebocadores,  sendo  pelo

menos 02 (dois)  com tração estática
igual ou superior à 70 BP.

√  1  (um) Prático

PORTO DE SÃO
FRANCISCO DO SUL

de 245 m 
até 260

m

até
40,90 m

22 1 2 • 2,20m
➢ 03 (três) ou mais rebocadores, sendo

pelo  menos  02  (dois)  com  tração
estática igual ou superior à 70 BP

√  1  (um) Prático

PORTO DE SÃO
FRANCISCO DO SUL

de 260 m
até 300

m

até
40,90 m

22 1 2 • 2,50m
➢ 03 (três) ou mais rebocadores, sendo

pelo  menos  02  (dois)  com  tração
estática igual ou superior à 70 BP

√  1  (um) Prático

PORTO DE SÃO
FRANCISCO DO SUL

de 300 m
até 310

m

até
40,90 m

22 1 2 • 2,70m
➢ 03 (três) ou mais rebocadores, sendo

pelo  menos  02  (dois)  com  tração
estática igual ou superior à 70 BP

√  1  (um) Prático

PORTO DE SÃO
FRANCISCO DO SUL

(BERÇO 201)

de 215m
até 225m

até
33,0m

22 3 2 • 1,90m
➢ 02  (dois)  rebocadores  com  tração

estática igual ou superior à 45 BP

√  2  (dois) Práticos  *

√  Uso obrigatório do PPU

* As manobras com emprego de 02 (dois) práticos constam dos estudos, limitantes e restrições descritos no anexo 5-A desta Norma.
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Anexo 5-B

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO FRANCISCO DO SUL

QUADRO DOS PARÂMETROS OPERACIONAIS DOS PORTOS E TERMINAIS 

MANOBRAS NOTURNAS

CANAL EXTERNO/PORTO DE ITAPOÁ

ÁREA DE NAVEGAÇÃO
LOA 
(m)

BOCA
(m)

LIMITES OPERACIONAIS
FOLGA ABAIXO DA QUILHA

(em % e em m)
REBOCADORES

N° DE PRÁTICOS E
EQUIPAMENTOS DE

AUXILIO VENTO  (nós)
CORRENTE

(nós)
ONDAS 

(m)

PORTO DE ITAPOÁ
até 

245 m
46,00 m 22 3 2 • 1,90 m

➢ 02 (dois) à 03 (três) rebocadores, sen-
do pelo menos 02 (dois)  com tração
estática igual ou superior à 45 BP

√  1  (um) Prático

PORTO DE ITAPOÁ

de 
245 m

até 
260 m 

46,00 m 22 3
2

• 2,20 m
➢ 02 (dois) à 03 (três) rebocadores, sen-

do  pelo  menos  01  (um)  com tração
estática igual ou superior à 70 BP

√  1  (um) Prático

PORTO DE ITAPOÁ

de
 260 m

até
300,9m

48,90 m 22 3 2 • 2,5 m
➢ 02 (dois) à 03 (três) rebocadores, sen-

do  pelo  menos  01  (um)  com tração
estática igual ou superior à 70 BP

√  1  (um) Prático

PORTO DE ITAPOÁ

de
300,9m

até 
310 m 

48,90 m 22 2 2 • 2,7 m
➢ 03 (três) ou mais rebocadores, sendo

pelo menos 02 (dois) com tração es-
tática igual ou superior à 70 BP  

√  1  (um) Prático

PORTO DE ITAPOÁ

de
 310 m

até
336,9 m

48,90 m 22 1,5
2

• 3,2 m
➢ 03 (três) ou mais rebocadores, sendo

pelo menos 02 (dois) com tração es-
tática igual ou superior à 70 BP

√  2  (dois) Práticos  
*

√  Uso obrigatório 
do PPU

* As manobras com emprego de 02 (dois) práticos constam dos estudos, limitantes e restrições descritos no anexo 5-A desta Norma.
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Anexo 5-B

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO FRANCISCO DO SUL

QUADRO DOS PARÂMETROS OPERACIONAIS DOS PORTOS E TERMINAIS 

MANOBRAS NOTURNAS

PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

ÁREA DE NAVEGAÇÃO
LOA 
(m)

BOCA
(m)

LIMITES OPERACIONAIS
FOLGA ABAIXO DA QUILHA

(em % e em m)
REBOCADORES

N° DE PRÁTICOS E
EQUIPAMENTOS

DE AUXILIO VENTO  (nós)
CORRENTE

(nós)
ONDAS 

(m)

PORTO DE SÃO
FRANCISCO DO SUL

até 
230 m

até 
33,0 m

22 3 2 • 1,90 m
➢ 02  (dois)  rebocadores,  sendo  pelo

menos 02 (dois)  com tração estática
igual ou superior à 45 BP

√  1  (um) Prático

PORTO DE SÃO
FRANCISCO DO SUL

de 
230 m

até 
245 m

de 
33,0 m

até
40,90

m

22 3 2 • 1,90 m
➢ 03  (três)  rebocadores,  sendo  pelo

menos 02 (dois)  com tração estática
igual ou superior à 70 BP.

√  1  (um) Prático

PORTO DE SÃO
FRANCISCO DO SUL

de
245 m

até
260 m

até
40,90

m
22 1 2 • 2,20m

➢ 03 (três) ou mais rebocadores, sendo
pelo  menos  02  (dois)  com  tração
estática igual ou superior à 70 BP

√  1  (um) Prático

PORTO DE SÃO
FRANCISCO DO SUL

de
260 m

até
300 m

até
40,90

m
22 1 2 • 2,50m

➢ 03 (três) ou mais rebocadores, sendo
pelo  menos  02  (dois)  com  tração
estática igual ou superior à 70 BP

√  1  (um) Prático

PORTO DE SÃO
FRANCISCO DO SUL

de
300 m

até
310 m

até
40,90

m
22 1 2 • 2,70m

➢ 03 (três) ou mais rebocadores, sendo
pelo  menos  02  (dois)  com  tração
estática igual ou superior à 70 BP

√  1  (um) Prático
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Anexo 5-B

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO FRANCISCO DO SUL

QUADRO DOS PARÂMETROS OPERACIONAIS DOS PORTOS E TERMINAIS 

MANOBRAS NOTURNAS

CANAL EXTERNO - ENTRADA

ÁREA DE NAVEGAÇÃO
LOA
(m)

BOCA
(m)

LIMITES OPERACIONAIS
FOLGA ABAIXO DA QUILHA

(em % e em m)
REBOCADORES

N° DE PRÁTICOS E
EQUIPAMENTOS DE

AUXILIOVENTO  (nós)
CORRENTE

(nós)
ONDAS

(m)

CANAL EXTERNO
até

300,0m
43,00 m 22 3 2 • 2,50m

➢ 02  (dois)  à  03  (três)  rebocadores,
sendo pelo menos 01 (um) com tra-
ção estática igual ou superior à 70 BP

√  1  (um) Prático

CANAL EXTERNO
até

300,0m
46,00 m 22 3 2 • 2,50m

➢ 02  (dois)  à  03  (três)  rebocadores,
sendo pelo menos 01 (um) com tra-
ção estática igual ou superior à 70 BP

√  1  (um) Prático

CANAL EXTERNO
até

336,9 m
48,9 m 22 3 2 • 3,2m

➢ 03 (três) ou mais rebocadores, sendo
pelo menos 02 (dois) com tração es-
tática igual ou superior à 70 BP

√  1  (um) Prático

CANAL EXTERNO - SAÍDA

ÁREA DE NAVEGAÇÃO
LOA
(m)

BOCA
(m)

LIMITES OPERACIONAIS
FOLGA ABAIXO DA QUILHA

(em % e em m)
REBOCADORES

N° DE PRÁTICOS E
EQUIPAMENTOS DE

AUXILIOVENTO  (nós)
CORRENTE

(nós)
ONDAS

(m)

CANAL EXTERNO
até

300,0m
40,9 m 22 3 2 • 2,50m

➢ 02  (dois)  à  03  (três)  rebocadores,
sendo pelo menos 01 (um) com tra-
ção estática igual ou superior à 70 BP

√  1  (um) Prático
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CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM LAGUNA

QUADRO DOS PARÂMETROS OPERACIONAIS DOS PORTOS E TERMINAIS 

MANOBRAS DIURNAS  E NOTURNAS

PORTO DE IMBITUBA

ÁREA DE
NAVEGAÇÃO

LOA 
(m)

BOCA
(m)

LIMITES OPERACIONAIS
FOLGA ABAIXO DA QUILHA

(em % e em m)
REBOCADORES

N° DE PRÁTICOS E
EQUIPAMENTOS DE AUXILIO VENTO  (nós)

CORRENTE
(nós)

ONDAS 
(m)

1.  Canal  externo  até
os berços 1, 2 e 3

até 
299 m

até 
45,0 m

30 nós 2,5 nós 3,0 m

• 15% no canal externo;
• 1,5 m no canal externo;
• 0,5 m na bacia de evolução;
• 0,5 m nos berços. 

➢ 2 (dois) rebocadores com tração
estática mínima de 50 BP

√  1  (um) Prático

2.  Canal  externo  até
os berços 1, 2 e 3

de 300m
até 

306 m

até 
45,0 m

25 nós 2,5 nós 3,0 m

• 15% no canal externo;
• 1,5 m no canal externo;
• 0,5 m na bacia de evolução;
• 0,5 m nos berços. 

➢ 2 (dois) rebocadores com tração
estática mínima de 50 BP

√  2  (dois) Práticos *

* As manobras com emprego de 02 (dois) práticos constam dos estudos, limitantes e restrições descritos no anexo 5-A desta Norma.
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CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAÍ

MANOBRA  EXPERIMENTAL

TERMINAL PORTUÁRIO DE ITAJAÍ / TEPORTI

I – PARECER
Em razão da solicitação do Terminal Portuário de Itajaí (TEPORTI), expressa no ofício n o

4501/2020/TEPORTI  do  parecer  da  Praticagem  de  Itajaí,  s/no,  apresentado  no  ofício  no

195/2020-OPE e da avaliação do Delegado em Itajaí emitida no Ofício n° 984/2020.

II – MANOBRAS EXPERIMENTAIS
Alterar  os parâmetros operacionais, excepcionalmente, para a realização de manobras

experimentais de navios mercantes nos canais de acesso e bacia de evolução do TEPORTI, no
período diurno. As manobras experimentais serão avaliadas individualmente e conforme seja
verificada a segurança da operação e demais ocorrências, os parâmetros operacionais poderão
ser revistos,  a  qualquer tempo, visando a manutenção da segurança da navegação,  sob os
seguintes parâmetros e condicionantes:

a) Manobras diurnas de navios,  nos canais de acesso, bacia de evolução e berço do
TEPORTI, com até as seguintes dimensões:

1) A) LOA máximo de 179,0 metros;
B) Boca até 28,0 metros; e

2) Menor  Profundidade  Observada  (MPO),  no  canal  de  acesso  fora  da  área  da
poligonal do Porto organizado: 5,5 metros.

b) Independente da  aplicação  da  fórmula  de Calado Máximo Recomendado (CMR =
MPO + Hmaré – FAQ), a folga abaixo da quilha não poderá ser menor que 0,60 m nos
canais  de acesso,  bacia de evolução e berços.  Quando a fórmula para cálculo do
calado for aplicável, deverá ser observada uma folga abaixo da quilha (FAQ): 
1) para o canal de acesso externo, de 15% do calado do navio; e 
2) para o canal  de acesso interno, de 10% a 15% do calado do navio, seguindo o

recomendado para cada tipo de navio e condição de navegação estabelecidas no
estudo UNDER KEEL CLEARANCE STUDY TEPORTI ARCADIS C02031.003076.200r4,
de 11 de novembro de 2013.

c) As  manobras  deverão  ser  agendadas  para  que  ocorram  com  a  incidência  de
correntes, no canal englobado pela poligonal do porto organizado, não superior a 1,5
nós; e no canal de acesso ao Terminal TEPORTI fora da área da poligonal do porto
organizado, conforme a tabela abaixo: 

Corrente  vazante  no
canal de trânsito

Corrente de enchente
no canal de trânsito

Corrente de enchente
no giro

0,8 nós 1,4 nós 0,6 nós

d) Limite máximo de altura das ondas:
1) 2,0 m e/ou intensidade de ventos, na área da poligonal do porto organizado, não

superior a 20 nós; e 
2)  no  canal  de  acesso  ao  Terminal  TEPORTI  fora  da  área  da  poligonal  do  porto

organizado, não superior a 12 nós, em todas as direções.
e) Ausência de chuva intermitente ou nevoeiro que possam reduzir a visibilidade para

menos de 0,5 milha náutica nos canais de acesso;   
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f) A decisão dos práticos escalados a executar a manobra deve ser respeitada, em caso
de necessidade de adiamento devido as condições desfavoráveis;

g) Deverão  ser  empregados  no  mínimo  02  (dois)  rebocadores  azimutais,  com
capacidades  operacionais  intactas,  sendo  pelo  menos  um  com  potência  igual  ou
superior a 50 bollard pull e um de potência igual ou superior a 45 bollard pull;

h) As manobras deverão ser realizadas com o emprego de dois práticos a bordo e com a
utilização de, pelo menos, um Portable Pilot Unit (PPU);

i) A manobra poderá ser realizada somente no período diurno;
j) A manobra somente poderá ocorrer, desde que o posicionamento das embarcações

atracadas ao longo das margens do canal de acesso não interfiram com a manobra
ou  com  o  canal  de  navegação,  devendo  a  navegação  planejada  e  executada  na
manobra  experimental  garantir  uma distância  segura  de  passagem  em relação  a
outras embarcações, e em velocidade não superior a 7 nós; e

k) O  Terminal  Portuário,  em coordenação  com a  praticagem,  deverá  providenciar  o
emprego de embarcações de apoio, no mínimo uma, de forma a prevenir possíveis
interferências de tráfego durante as manobras.

Caberá ao Terminal Portuário:
a) Empregar,  respeitadas  as  respectivas  competências,  os  recursos  necessários  a

garantia da realização de uma manobra segura, incluindo embarcações de apoio;
b) Informar  ao Comandante da embarcação que efetuará  a  manobra,  com a devida

antecedência, que se trata de uma manobra experimental, e que somente poderá ser
realizada mediante sua anuência;

c) Informar  à  Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  em Itajaí  (DelItajai),  a  intenção  de
realização da manobra experimental, com a antecedência mínima de 04 (quatro) dias
úteis, informando a data e o horário previstos para o início e fim da manobra, a fim
de possibilitar a divulgação da sua realização em Aviso Rádio-Náutico, informando
quais  as  embarcações  serão  utilizadas,  de  modo  a  manter  a  confiabilidade  de
informações divulgadas por aquele serviço e orientar corretamente a comunidade
marítima; e

d) Após cada manobra experimental, encaminhar à DelItajai, por meio de ofício, em até
dois  dias  úteis,  por  meio  de  ofício,  seu  respectivo  “Relatório  de  Manobra
Experimental”, abordando aspectos técnicos referentes à manobra, horários de início
e  término,  condições  ambientais  observadas  durante  a  realização  da  manobra,
fatores  de  risco  observados,  embarcações  de  apoio  envolvidas,  se  ocorreu
cruzamento com outras embarcações durante a navegação nos canais, entre outros
dados  julgados  relevantes.  O  relatório  emitido  pela  Terminal  Portuário,
adicionalmente  deverá  conter  a  documentação  específica  onde  foi  registrada  a
prévia  anuência  do  Comandante  da  embarcação  para  a  realização  da  manobra
experimental.

Caberá ao Serviço de Praticagem da ZP-21:
a) Empregar,  respeitadas  as  respectivas  competências,  os  recursos  necessários  a

garantia da realização de uma manobra segura; e
b) Após cada manobra experimental, deverá encaminhar à DelItajai, em até dois dias

úteis,  por  meio  de  ofício,  seu  respectivo  “Relatório  de  Manobra  Experimental”,
abordando aspectos técnicos referentes à manobra, se o giro foi realizado na entrada
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ou  na saída,  e  considerações  a  respeito,  horários  de  início  e  término,  condições
ambientais  observadas  durante  a  realização  da  manobra,  fatores  de  risco
observados, embarcações de apoio envolvidas, se ocorreu cruzamento com outras
embarcações  durante  a  navegação  nos  canais,  entre  outros  dados  julgados
relevantes. Deverá ser efetuado o registro da navegação para apresentação à AM, se
solicitada. O relatório emitido pelo serviço de praticagem, adicionalmente deverá ser
devidamente ratificado pelo Representante Único do Serviço de Praticagem (RUSP) e
poderá  conter  considerações  do  Comandante  da  embarcação  sobre  a  manobra
realizada.

III – AVALIAÇÃO DAS MANOBRAS EXPERIMENTAIS
Após  as  vinte  manobras  experimentais  ocorrerem,  o  Administrador  do  Terminal

TEPORTI deverá apresentar, associado ao Parecer Técnico da Praticagem de Itajaí, um relatório
abordando  os  aspectos  técnicos  observados,  para  cada  uma  das  manobras  experimentais
realizadas, atestando a segurança das referidas manobras, visando subsidiar o lançamento dos
parâmetros operacionais ou a permanência dos parâmetros constantes nesta Norma.

IV – PERÍODO EXPERIMENTAL
O período experimental será composto de vinte manobras experimentais no Complexo

Portuário de Itajaí-SC. 

– 5 – C – 3 – NPCP-SC
Mod. 2



Anexo 5-C

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAÍ

MANOBRA  EXPERIMENTAL

TERMINAL PORTUÁRIO DE ITAJAÍ / PORTONAVE

I – PARECER
Em razão da solicitação do Terminal Portuário da PORTONAVE, expressa no ofício no CE

25857/2021, da manifestação da Autoridade Portuária apresentada no Ofício no  460/2021, da
Praticagem de Itajaí, apresentado no ofício no  114/2021-OPE e da avaliação do Delegado em
Itajaí emitida nos ofícios no 1055/2021 e no 1115/2021.

II – MANOBRAS EXPERIMENTAIS
Alterar  os  parâmetros  operacionais,  excepcionalmente,  para  a  realização  de  50

(cinquenta) manobras experimentais de saída noturna dos navios mercantes do Porto de Itajaí
e do Terminal da PORTONAVE. Os parâmetros operacionais poderão ser revistos, a qualquer
tempo,  visando a  manutenção da segurança da navegação,  sob  os  seguintes  parâmetros  e
condicionantes:

a) Para os navios com as seguintes dimensões:
1) A) LOA máximo de 337,0 metros;

B) Boca até 48,5 metros; e
2) Menor  Profundidade  Observada  (MPO),  no  canal  de  acesso  fora  da  área  da

poligonal do porto organizado, de 13,6 metros.
b) Independente da  aplicação  da  fórmula  de Calado Máximo Recomendado (CMR =

MPO + Hmaré – FAQ), a folga abaixo da quilha não poderá ser menor que 0,60 m nos
canais  de acesso,  bacia de evolução e berços.  Quando a fórmula para cálculo do
calado for aplicável, deverá ser observada uma folga abaixo da quilha (FAQ): 
1) para o canal de acesso externo, de 15% do calado do navio; e 
2) para o canal  de acesso interno, de 10% a 15% do calado do navio, seguindo o

recomendado para cada tipo de navio e condição de navegação estabelecidas no
estudo UNDER KEEL CLEARANCE STUDY TEPORTI ARCADIS C02031.003076.200r4,
de 11 de novembro de 2013.

c) As  manobras  deverão  ser  agendadas  para  que  ocorram  com  a  incidência  de
correntes, no canal englobado pela poligonal do porto organizado, não superior a 1,5
nós; 

d) Limite máximo de altura das ondas 2,0 m e/ou intensidade de ventos de 15 nós do
quadrante N/NE e 18 nós para demais direções;

e) Ausência de chuva intermitente ou nevoeiro que possam reduzir a visibilidade para
menos de 1,0 milha náutica nos canais de acesso;

f) A decisão dos práticos escalados a executar a manobra deve ser respeitada, em caso
de necessidade de adiamento devido as condições desfavoráveis;

g) Deverão  ser  empregados  no  mínimo  4  (quatro)  rebocadores  azimutais,  com
capacidades operacionais intactas, sendo três cuja soma das suas potências seja igual
ou superior a 140 bollard pull, e um de potência igual ou superior a 60 bollard pull;

h) As manobras deverão ser realizadas com o emprego de dois práticos a bordo, que
tenham realizado as manobras  similares com navios de LOA até 350 m, e com a
utilização de, pelo menos, um Portable Pilot Unit (PPU);
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j) Os sinais náuticos do canal de acesso ao Complexo Portuário de Itajaí deverão operar
satisfatoriamente; 

k) O  Terminal  Portuário,  em coordenação  com a  praticagem,  deverá  providenciar  o
emprego de embarcações de apoio, no mínimo duas, de forma a prevenir qualquer
interferência de tráfego durante as manobras; 

l) Caso  haja  a  necessidade  de  coordenação/interrupção  do  tráfego  no  canal,
envolvendo  outras  instituições  afetadas  pela  realização  das  manobras,  em
excepcional  as  prefeituras  e  usuários  do  serviço  de  transporte  entre  Itajaí  e
Navegantes,  ficará  a  cargo  da  Autoridade  Portuária,  cabendo  a  fiscalização  do
acordado e autorização para início da manobra à Autoridade Marítima Local; 

m)A manobra não poderá ocorrer quando houver embarcações atracadas no cais da
Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí e/ou no píer  turístico,  sem  a  prévia
anuência da Praticagem, Autoridade Portuária e Agente da Autoridade Marítima; e

n) Fica  proibido  o  giro  para  manobras  experimentais,  devendo  os  navios  estarem
atracados de proa para a saída da barra.

III – AVALIAÇÃO DAS MANOBRAS EXPERIMENTAIS
Após as cinquenta manobras experimentais ocorrerem, a Autoridade Portuária deverá

apresentar, associado ao Parecer Técnico do Serviço de Praticagem, um relatório abordando os
aspectos  técnicos  observados,  para  cada  uma  das  manobras  experimentais  realizadas,  as
manobras  experimentais  visam  subsidiar  o  lançamento  dos  parâmetros  operacionais  ou  a
permanência dos parâmetros constantes nesta Norma.

IV – PERÍODO EXPERIMENTAL
O período experimental será composto de até cinquenta manobras experimentais de

saída noturna no Complexo Portuário de Itajaí-SC. 
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CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAÍ

MANOBRA  EXPERIMENTAL

TERMINAL PORTUÁRIO DE ITAJAÍ / PORTONAVE

I – PARECER
Em razão da solicitação do Terminal Portuário da PORTONAVE por meio do Ofício n o CE

27047/2022, de 12 de setembro de 2022 à Superintendência do Porto de Itajaí; do processo de
simulação do CMA CGM Group (França), realizado em 12 de fevereiro de 2021; do parecer do
Superintendente  do  Porto  de  Itajaí,  Autoridade  Portuária  de  Itajaí,  expressa  nos  ofícios  no

234/2022/SURIN, de 12 de julho de 2022 e ofício s/n°, de 14 de outubro de 2022; do Parecer da
Praticagem  de  Itajaí  emitida  nos  ofícios  no 082/2022-OPE,  de  3  de  agosto  de  2022  e  no

088/2022-OPE, de 9 de setembro de 2022; e da avaliação do Delegado em Itajaí, apresentado
pelos ofícios no 745/2022, de 25 de agosto de 2022 e n° 936/2022, de 14 de outubro de 2022 e
em reunião realizada por videoconferência,  coordenada pelo Delegado em Itajaí,  em 12 de
setembro  de  2022,  onde  participaram  representantes  do  Conselho  Técnico  do  serviço  de
praticagem e da Gerência de Operações do TUP Portonave .

II – MANOBRAS EXPERIMENTAIS
Alterar  os  parâmetros  operacionais,  excepcionalmente,  para  a  realização  de  50

manobras experimentais de navios mercantes no canal interno do Porto de Itajaí e Terminal da
Portonave, no período diurno. As manobras serão avaliadas individualmente e conforme seja
verificada a segurança da operação e demais ocorrências, os parâmetros operacionais poderão
ser revistos,  a  qualquer tempo, visando a manutenção da segurança da navegação,  sob os
seguintes parâmetros e condicionantes:

a) Para os navios com as seguintes dimensões:
1) A) LOA máximo de 335,0 metros;

B) Boca até 51,0 metros; 
C) Calado máximo de 11,2 metros; e 

2) Menor Profundidade Observada (MPO) do Complexo Portuário de Itajaí de 13,6 m.
b) As manobras deverão ser agendadas para que ocorram com a incidência de correntes

de no máximo 1,5 nós,  atendendo,  quando a fórmula para cálculo do calado for
aplicável, a uma folga abaixo da quilha (FAQ) de 15% do calado do navio para o canal
de acesso externo e 10% do calado do navio para o canal de acesso interno. Na bacia
de evolução e berços, a folga abaixo da quilha deverá ser de, no mínimo, 0,60 metro;

c) Limite máximo de altura das ondas de 2,0 metros e/ou intensidade de ventos de 15
nós do quadrante N/NE e 18 nós para demais direções; 

d) Ausência de chuva intermitente ou nevoeiro que possam reduzir a visibilidade para
menos de 0,5 milha náutica nos canais de acesso; 

e) A decisão dos práticos escalados para executar a manobra deve ser respeitada, em
caso de necessidade de adiamento devido a condições desfavoráveis; 

f) Deverão ser empregados, no mínimo, quatro rebocadores azimutais, com capacidade
operacional intacta, sendo três desses com soma de suas potências igual ou superior
a 140 bollard pull, e um de potência igual ou superior a 60 bollard pull; 

g) As manobras deverão ser realizadas com o emprego de dois práticos a bordo, que
tenham realizado as manobras similares com navios de LOA até 350 metros, sendo
obrigatória a utilização de, pelo menos, um Portable Pilot Unit (PPU); 
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h) A manobra deverá ser realizada no período diurno; 
i) Os sinais náuticos do canal de acesso ao Complexo Portuário de Itajaí deverão operar

satisfatoriamente; 
j) Deverão ser empregadas, no mínimo, duas embarcações de apoio sob a coordenação

da  Autoridade  Portuária,  de  forma  a  prevenir  qualquer  interferência  de  tráfego
durante as manobras; e 

k) A manobra não poderá ocorrer quando houver embarcações atracadas no cais da
Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  em Itajaí  e/ou no píer  turístico,  sem a  prévia
anuência da Praticagem, Autoridade Portuária e Agente da Autoridade Marítima.

 Caberá ao Terminal Portuário
 a) Empregar,  respeitadas  as  respectivas  competências,  os  recursos  necessários  a

garantia da realização de uma manobra segura, incluindo as embarcações de apoio; 
b) Caso  haja  a  necessidade,  ficará  a  cargo  da  Autoridade  Portuária  a  fiscalização,

conforme acordado, da coordenação/interrupção do tráfego no canal, envolvendo
outras instituições afetadas pela realização das manobras, em especial as prefeituras
e usuários do serviço de transporte entre Itajaí e Navegantes; 

c) Todo canal de acesso deverá estar devidamente desobstruído, sem qualquer barco
de pesca, balsa, etc, durante a manobra; 

d) Informar ao Comandante do navio mercante que efetuará a manobra, com a devida
antecedência, que se trata de uma manobra experimental, e que somente poderá ser
realizada mediante sua anuência;

e) Informar  à  Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  em Itajaí  (DelItajaí),  a  intenção  de
realização da manobra experimental, com a antecedência mínima de 04 (quatro) dias
úteis, informando a data e o horário previstos para o início e fim da manobra, as
embarcações  de  apoio  e  rebocadores  que  serão  utilizadas,  a  fim  de  adotar  as
providências necessárias e orientar corretamente a comunidade marítima; e 

f) Após cada manobra experimental, encaminhar à DelItajaí, em até três dias úteis, por
meio  de  ofício,  seu  respectivo “Relatório  de  Manobra  Experimental”,  abordando
aspectos  técnicos  referentes  à  manobra,  horários  de  início  e  término,  condições
ambientais  observadas  durante  a  realização  da  manobra,  fatores  de  risco
observados, embarcações de apoio envolvidas, se ocorreu cruzamento com outras
embarcações  durante  a  navegação  nos  canais,  entre  outros  dados  julgados
relevantes.  O  relatório  emitido  pela  Terminal  Portuário,  adicionalmente  deverá
conter  a  documentação  específica  onde  foi  registrada  a  prévia  ciência  do
Comandante do navio mercante. 

Caberá ao Serviço de Praticagem da ZP-21:
a) Empregar,  respeitadas  as  respectivas  competências,  os  recursos  necessários  a

garantia da realização de uma manobra segura; 
b) A manobra somente poderá ocorrer, desde que o posicionamento das embarcações

atracadas ao longo das margens do canal de acesso não interfiram com a manobra
ou  com  o  canal  de  navegação,  devendo  a  navegação  planejada  e  executada  na
manobra  experimental  garantir  uma distância  segura  de  passagem  em relação  a
outras embarcações, e em velocidade não superior a 7 nós; e 

c) Após cada manobra experimental, deverá encaminhar à DelItajaí, em até três dias
úteis,  por  meio  de  ofício,  seu  respectivo  “Relatório  de  Manobra  Experimental”,
abordando  aspectos  técnicos  referentes  à  manobra  de  entrada  e/ou  saída,
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considerações  a  respeito,  horários  de  início  e  término,  condições  ambientais
observadas  durante  a  realização  da  manobra,  fatores  de  risco  observados,
embarcações de apoio envolvidas, se ocorreu cruzamento com outras embarcações
durante a navegação nos canais, entre outros dados julgados relevantes. Deverá ser
efetuado o registro da navegação para apresentação à AM, se solicitada. O relatório
emitido  pelo  serviço  de  praticagem,  adicionalmente  deverá  ser  devidamente
ratificado  pelo  Representante  Único  do  Serviço  de  Praticagem  (RUSP)  e  poderá
conter considerações do Comandante da embarcação sobre a manobra realizada.

III – AVALIAÇÃO DAS MANOBRAS EXPERIMENTAIS
Após o período experimental,  o Terminal  Portonave deverá apresentar,  associado ao

Parecer  Técnico  da  Praticagem  de  Itajaí,  um  relatório  abordando  os  aspectos  técnicos
observados, para cada uma das manobras experimentais realizadas, atestando a segurança das
referidas  manobras,  visando  subsidiar  o  lançamento  dos  parâmetros  operacionais  ou  a
permanência dos parâmetros constantes nesta Norma.

IV – PERÍODO EXPERIMENTAL
O período experimental será composto de até cinquenta manobras experimentais, de

entrada/saída, do Terminal Portonave, Itajaí/SC. 
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CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO FRANCISCO DO SUL

MANOBRA  EXPERIMENTAL

I – PARECER
Em razão da solicitação do Diretor Presidente da SCPAR Porto de São Francisco do Sul

S.A., expressa no ofício no 0403/2020, dos pareceres da Praticagem São Francisco S/S Ltda nos

03/2020 e 04/2020, apresentado no ofício no 0018/2020-PSF (Ofício n° 0049/2020-PSF) e da
avaliação do Delegado em São Francisco do Sul emitida no ofício no 434/2020.

II – MANOBRAS EXPERIMENTAIS
Alterar  os parâmetros operacionais, excepcionalmente, para a realização de 13 (treze)

manobras experimentais de entrada noturna e 13 (treze) manobras experimentais diurnas de
navios mercantes no Terminal  Portuário de Itapoá com navios mercantes,  sob as seguintes
condicionantes:

A) Período Diurno
a) Manobras diurnas de navios com até as seguintes dimensões:

1) A) LOA máximo de 336,9 metros;
B) Boca até 48,9 metros; e
C) Calado máximo de 11,5 metros.

2) A) LOA máximo de 300,9 metros;
B) Boca até 48,9 metros; e
C) Calado máximo de 12,20 metros.

b) A altura da maré recomendada no canal externo devera ser de 1,20 metro ou de
forma que atenda as  seguintes Folgas  Abaixo da Quilha (FAQ),  de  acordo com o
comprimento máximo do navio: 

A) LOA ate 245 metros – FAQ recomendada = 1,90 metro;
B) 245<LOA≤260 – FAQ recomendada = 2,20 metros;
C) 260<LOA≤300 – FAQ recomendada = 2,50 metros;
D) 300<LOA≤310 – FAQ recomendada = 2,70 metros; e
E) 310<LOA≤336,9 – FAQ recomendada = 3,20 metros.

c) As manobras deverão ser realizadas com o emprego de dois práticos a bordo.
B) Período Noturno
a) Manobras diurnas de navios com até as seguintes dimensões:

1) A) LOA máximo de 336,9 metros;
B) Boca até 48,9 metros; e
C) Calado máximo de 11,0 metros.

b) As manobras deverão ser agendadas para que a passagem no canal externo ocorra
no estofo da maré de preamar, para que encontre correntes de no máximo 1,0 nó,
atendendo a uma folga abaixo da quilha (FAQ) de 3,20 metros; 

c) Limite máximo de altura das ondas 1,0 m e/ou intensidade de ventos de qualquer
quadrante até força três na escala Beaufort; 

d) Visibilidade superior a 2 milhas náuticas;
e) Ausência de chuva intermitente ou nevoeiro que possam reduzir a visibilidade para

menos de 2 milhas náuticas; 
f) Sinalização náutica em condições de 100% de eficiência;
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g) Em caso de avaria de um sinal náutico no trecho navegado, com a concordância do
prático,  lancha  do Serviço  de Praticagem executante  da  manobra,  equipada  com
rádio, holofotes, AIS, refletor radar e radar, poderá ser utilizada fazendo as vezes do
sinal náutico, com a devida aquiescência das Autoridades Marítima e Portuária, a fim
de não comprometer a operacionalidade do Porto; 

h) As manobras deverão ser realizadas com o emprego de dois práticos a bordo; e
i) As  manobras  deverão  empregar  três  rebocadores,  sendo  pelo  menos,  dois  com

tração estática igual ou superior a 70 ton.

C) Procedimentos de Reavaliação dos Parâmetros
Estabelecer  os  seguintes  procedimentos  a  serem observados  nas  solicitações  para  a

reavaliação dos parâmetros operacionais vigentes para a movimentação de navios nos canais
de acesso e bacias de manobras dos portos de São Francisco do Sul e Itapoá: 

a) Apresentação  de  batimetria  atualizada  e  aprovada  pelo  Centro  de Hidrografia  da
Marinha;

b) Realização, com a participação de membros da Autoridade Marítima e da praticagem,
quando considerado necessário, de estudos técnicos de simulação, incluindo dados
brutos  produzidos  pelo  programa  de  simulação,  para  possibilitar  a  avaliação  da
viabilidade  da  operação  das  embarcações,  com  segurança,  diante  dos  novos
parâmetros pretendidos, contemplando: aspectos morfológicos, características dos
navios,  condições  ambientais  historicamente  reinantes  na  área,  adequação  do
balizamento  atual  e  quantidade/tipo  de  rebocadores.  Tais  estudos  de  simulação,
casos apresentados em língua estrangeira, deverão ser acompanhados por versão
em  português  brasileiro,  traduzido  por  tradutor  juramentado.  Ademais,  as
simulações deverão ser realizadas com modelos de navios de dimensões idênticas as
propostas  na  solicitação  para  reavaliação  de  parâmetros  operacionais.  Os  dados
brutos deverão contemplar, no mínimo:
1) Dimensões  da  embarcação  ou  embarcações  utilizadas:  Boca  (B),  Comprimento

Total (LOA), Comprimento entre Perpendiculares (Lpp) e Calado (T);
2) Cenário  de  fundo  utilizado:  Planta  de  situação  e/ou  Planta  Batimétrica,

preferencialmente em formato DWG ou DXF(para Auto CAD); e 
 3) Dados das passagens:

A) Posição Geográfica em Lat/Long ou em UTM da embarcação em cada instante,
indicando-se a referência para essas posições (geralmente o centro geométrico
do navio);

 B) Alternativamente, posições relativas X/Y, mas com uma referência geográfica
UTM; 

C) Rumo  em  relação  ao  fundo  para  cada  ponto  acima  (COG  –  Course  Over
Ground); 

D) Velocidade em relação ao fundo para cada ponto acima (SOG – Speed Over
Ground); 

E) Proa da embarcação para cada ponto acima (HDG – Heading); e
F) Outros parâmetros relevantes, a critério do interessado.

c) Realização de reunião registrada em Ata, com a presença dos representantes locais
da Autoridade Marítima, Autoridade Portuária e do Serviço de Praticagem, na qual
devera estar registrada a anuência de todos os participantes em relação aos novos
parâmetros,  a fim de possibilitar  a operação das embarcações com segurança na
área portuária (canais de acesso/bacias de manobra); e 
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d) Instalação  de  três  correntômetros  no  trajeto  entre  o  ponto  de  recebimento  do
prático e a bacia de evolução do Terminal do Porto de São Francisco do Sul, pela
Autoridade Portuária, sob a coordenação do Agente da Autoridade Marítima Local. A
Autoridade  Portuária  deverá  disponibilizar  esses  dados  ao  público  e  gravá-los  de
forma a manter uma série temporal que possa ser utilizada em eventuais Inquéritos
Administrativos sobre Fatos da Navegação (IAFN) e em futuras simulações. 

III – AVALIAÇÃO DAS MANOBRAS EXPERIMENTAIS
Após 13 (treze)  manobras  experimentais  de  entrada noturna e  13 (treze)  manobras

experimentais diurnas, a Autoridade Portuária deverá apresentar, associado ao Parecer Técnico
da  Praticagem  de  São  Francisco  do  Sul,  um  relatório  abordando  os  aspectos  técnicos
observados, para cada uma das manobras experimentais realizadas, atestando a segurança das
referidas  manobras,  visando  subsidiar  o  lançamento  dos  parâmetros  operacionais  ou  a
permanência dos parâmetros constantes nesta Norma.

IV – PERÍODO EXPERIMENTAL
O  período  experimental  será  composto  de  13  (treze)  manobras  experimentais  de

entrada noturna e 13 (treze) manobras experimentais diurnas, no Terminal de Itapoá/SC.
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CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO FRANCISCO DO SUL

MANOBRA EXPERIMENTAL

I – PARECER
Em razão da solicitação do Diretor Presidente da SCPAR Porto de São Francisco do Sul

S.A,  expressa no ofício no 0168/2020,  contendo o estudo náutico de manobrabilidade para
avaliação  de  entrada  e  saída  de  navios  full  container  pelo  canal  de  acesso  do  Complexo
Portuário  de  São  Francisco  do  Sul  e  atracação  e  desatracação  no  terminal  do  Porto  de
Itapoá/SC, realizado pela SHAW Brasil, em 22 outubro de 2012, do parecer da Praticagem São
Francisco  s/no,  descrito  no  ofício  no 0019/2020-PSF,  e  da  avaliação  do  Delegado  em  São
Francisco do Sul, apresentado por meio do ofício no 180/2020.

II – MANOBRAS EXPERIMENTAIS
Alterar  os parâmetros operacionais,  excepcionalmente, para a realização de 2 (duas)

manobras  experimentais  de  navios  mercantes  no  Porto  de  Itapoá,  no  período  diurno.  As
manobras serão avaliadas individualmente e conforme seja verificada a segurança da operação
e demais ocorrências,  os  parâmetros  operacionais  poderão ser  revistos,  a  qualquer tempo,
visando  a  manutenção  da  segurança  da  navegação,  sob  os  seguintes  parâmetros  e
condicionantes:

a) Manobras diurnas dos navios mercantes com as seguintes dimensões:
A) LOA máximo de 350,0 metros;
B) Boca até 48,0 metros; e
C) Calado máximo de 10,50 metros..

b) As manobras experimentais deverão ser agendadas para que ocorram a passagem no
canal externo no estofo da maré (preferencialmente na preamar, podendo ser na baixa-mar se
esta for maior que 0,5 m);

c) Limite máximo de altura das ondas 1,0 m e/ou intensidade de ventos de qualquer
quadrante até 15 nós;

d) Ausência de chuva intermitente ou nevoeiro que possam reduzir a visibilidade para
menos de 1,5 milhas náuticas;

e) A decisão dos práticos escalados para executar a manobra deve ser respeitada, em
caso de necessidade de adiamento devido a condições desfavoráveis;

f)  Deverão  ser  empregados,  no  mínimo,  3  (três)  rebocadores  com  capacidade
operacional intacta, sendo pelo menos, dois com tração estática igual ou superior a 70 ton.;

g) As manobras deverão ser realizadas com o emprego de dois práticos a bordo, que
tenham  realizado  as  manobras  similares  com  navios  de  LOA  até  336,9  metros,  sendo
obrigatória a utilização de, pelo menos, um Portable Pilot Unit (PPU);

h) A manobra deverá ser realizada no período diurno; e
i)  Os  sinais  náuticos  do  canal  de  acesso  ao  Porto  de  Itapoá  deverão  operar

satisfatoriamente. 

Caberá ao Terminal Portuário:
a)  Empregar,  respeitadas  as  respectivas  competências,  os  recursos  necessários  a

garantir a realização de uma manobra segura, se necessário incluir embarcações de apoio;
b)  Todo  canal  de  acesso  deverá  estar  devidamente  desobstruído,  sem  qualquer

embarcação de esporte e/ou recreio, de pesca, de turismo e outras, durante a manobra;
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c) Informar ao Comandante do navio mercante que efetuará a manobra, com a devida
antecedência, que se trata de uma manobra experimental, e que somente poderá ser realizada
mediante sua anuência; e

d) Informar à Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul (DelSFSul), a
intenção de realização da manobra experimental, com a antecedência mínima de 03 (três) dias
úteis, informando a data e o horário previstos para o início e fim da manobra, a fim de adotar
as providências necessárias e orientar corretamente a comunidade marítima local.

Caberá ao Serviço de Praticagem da ZP-18:
a)  Empregar,  respeitadas  as  respectivas  competências,  os  recursos  necessários  a

garantir a realização de uma manobra segura; e
b) Após cada manobra experimental, os práticos deverão emitir relatório por meio do

serviço  de  praticagem,  posteriormente  ratificado  pelo  Representante  Único  do  Serviço  de
Praticagem (RUSP), inclusive contendo as considerações do Comandante da embarcação sobre
a manobra realizada.

III – AVALIAÇÃO DAS MANOBRAS EXPERIMENTAIS
Após  as  duas  manobras  experimentais  ocorrerem,  a  Autoridade  Portuária  deverá

apresentar, associado ao Parecer Técnico da Praticagem de São Francisco do Sul, um relatório
abordando  os  aspectos  técnicos  observados,  para  cada  uma  das  manobras  experimentais
realizadas, atestando a segurança das referidas manobras, visando subsidiar o lançamento dos
parâmetros operacionais ou a permanência dos parâmetros constantes nesta Norma.

IV – PERÍODO EXPERIMENTAL
O período experimental  será composto de até 2 (duas)  manobras  experimentais,  de

entrada e saída, do Terminal Itapoá/SC.
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CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO FRANCISCO DO SUL

MANOBRA  EXPERIMENTAL

I – PARECER
Em razão da solicitação do Diretor Presidente do Porto de São Francisco do Sul, expressa

nos  ofícios  no 0894/2017  e  no 320/2018,  que  apresentam avaliações  acerca  das  manobras
especiais  realizadas  com  o  MV  Hyundai  Loyalty,  do  parecer  técnico  de  que  as  manobras
ocorreram dentro dos padrões de segurança estabelecidos pela Praticagem São Francisco S/S
Ltda, apresentado no ofício no 0029/2018-PSF e da avaliação do Delegado em São Francisco do
Sul emitida no ofício no 160/2018.

II – MANOBRAS EXPERIMENTAIS
Alterar  os parâmetros operacionais,  excepcionalmente, para a realização de 10 (dez)

manobras  experimentais  de  navios  mercantes  no  Porto  de  Itapoá,  no  período  diurno.  As
manobras serão avaliadas individualmente e conforme seja verificada a segurança da operação
e demais ocorrências,  os  parâmetros  operacionais  poderão ser  revistos,  a  qualquer tempo,
visando  a  manutenção  da  segurança  da  navegação,  sob  os  seguintes  parâmetros  e
condicionantes:

a) Manobras diurnas dos navios mercantes com as seguintes dimensões:
A) LOA máximo de 339,6 metros;
B) Boca até 45,6 metros; e
C) Calado máximo de 11,0 metros.

b) As manobras deverão ser agendadas para que a passagem no canal externo ocorra
no estofo da maré (preferencialmente na preamar, podendo ser na baixa-mar se esta for maior
que 0,5 m), para que encontre correntes de no máximo um nó;

c) Limite máximo de altura das ondas 1 (um) m e/ou intensidade de ventos de qualquer
quadrante até 10 (dez) nós;

d) Ausência de chuva intermitente ou nevoeiro que possam reduzir a visibilidade para
menos de 1,0 milha náutica;

e) A decisão dos práticos escalados para executar a manobra deve ser respeitada, em
caso de necessidade de adiamento devido a condições desfavoráveis;

f) Deverão  ser  empregados,  no  mínimo,  3  (três)  rebocadores  com  capacidade
operacional intacta, sendo pelo menos, dois com tração estática igual ou superior a 70 ton.;

g) A  praticagem  deverá  avaliar  a  necessidade  de  emprego  de  rebocadores  para
acompanhamento do trânsito dos navios no canal e em situações de emergência;

h) As manobras deverão ser realizadas com o emprego de dois práticos a bordo;
i) A manobra deverá ser realizada no período diurno; e 
j) O sistema de navegação, propulsão e de governo do navio operando normalmente. 

Caberá ao Terminal Portuário:
a) Empregar,  respeitadas  as  respectivas  competências,  os  recursos  necessários  a

garantir a realização de uma manobra segura, se necessário incluir embarcações de apoio;
b) Informar ao Comandante do navio mercante que efetuará a manobra, com a devida

antecedência, que se trata de uma manobra experimental, e que somente poderá ser realizada
mediante sua anuência; e
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c) Informar à Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul (DelSFSul), a
intenção de realização da manobra experimental, com a antecedência mínima de 03 (três) dias
úteis, informando a data e o horário previstos para o início e fim da manobra, a fim de adotar
as providências necessárias e orientar corretamente a comunidade marítima local.

Caberá ao Serviço de Praticagem da ZP-18:
a) Empregar,  respeitadas  as  respectivas  competências,  os  recursos  necessários  a

garantir a realização de uma manobra segura; e
b) Após cada manobra experimental, os práticos deverão emitir relatório por meio do

serviço de praticagem, a ser  ratificado pelo Representante  Único do Serviço de Praticagem
(RUSP), inclusive contendo as considerações do Comandante da embarcação sobre a manobra
realizada.

III – AVALIAÇÃO DAS MANOBRAS EXPERIMENTAIS
Após  as  dez  manobras  experimentais  ocorrerem,  a  Autoridade  Portuária  deverá

apresentar, associado ao Parecer Técnico da Praticagem de São Francisco do Sul, um relatório
abordando  os  aspectos  técnicos  observados  para  cada  uma  das  manobras  experimentais
realizadas, visando subsidiar o lançamento dos parâmetros operacionais ou a permanência dos
parâmetros constantes nesta Norma.

IV – PERÍODO EXPERIMENTAL
O período experimental será composto de 10 (dez) manobras experimentais, de entrada

e saída, do Terminal Itapoá/SC.
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CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO FRANCISCO DO SUL

MANOBRA  EXPERIMENTAL

I – PARECER
Em razão da solicitação do Diretor Presidente do Porto de São Francisco do Sul  S.A,

expressa no ofício no 0248/2021 da SCPAR, Parecer Técnico no 15/2021 da Praticagem de São
Francisco do Sul (Ofício n° 030/2021-PSF) e da avaliação do Delegado em São Francisco do Sul
(Ofício n° 294), bem como, a ATA da reunião realizada na sede desta Capitania em 11 de agosto
de 2021,  com a participação do Delegado de São Francisco do Sul,  dos  Representantes  da
Autoridade Portuária de São Francisco do Sul, da Praticagem de São Francisco do Sul e do Porto
de  Itapoá,  estabelecer  as  condições  para  a  realização  de  manobras  especiais  com  saídas
noturnas do Terminal Portuário de Itapoá/SC, para o navio da classe "Kota".

II – MANOBRAS EXPERIMENTAIS
Alterar os parâmetros operacionais, excepcionalmente, para a realização de 5 (cinco)

manobras  experimentais  de  navios  mercantes  no Porto  de  Itapoá,  no  período noturno.  As
manobras serão avaliadas individualmente e conforme seja verificada a segurança da operação
e demais ocorrências,  os  parâmetros  operacionais  poderão ser  revistos,  a  qualquer tempo,
visando  a  manutenção  da  segurança  da  navegação,  sob  os  seguintes  parâmetros  e
condicionantes:

a) Manobras de saídas noturnas do Terminal  de Itapoá de navios mercantes com as
seguintes dimensões: 

A) LOA máximo de 302,0 metros;
B) Boca até 46,0 metros; e
C) Calado máximo de 10,50 metros.

b) As manobras experimentais deverão ser agendadas para que a passagem no canal
externo ocorra no estofo da maré; 

c) Limite máximo de altura das ondas 1,0 m e/ou intensidade de ventos de qualquer
quadrante até 15 nós;

d) Ausência de chuva intermitente ou nevoeiro que possam reduzir a visibilidade para
menos de 1,5 milhas náuticas;

e) A decisão dos práticos escalados para executar a manobra deve ser respeitada, em
caso de necessidade de adiamento devido a condições desfavoráveis;

f) As manobras deverão ser realizadas com o emprego de dois práticos a bordo;
g) Os  sinais  náuticos  do  canal  de  acesso  ao  Porto  de  Itapoá  deverão  operar

satisfatoriamente;
h) O sistema de propulsão e de governo do navio operando sem restrições; e
i) Deverão  ser  empregados,  no  mínimo,  3  (três)  rebocadores  com  capacidade

operacional intacta, sendo pelo menos, dois com tração estática igual ou superior a 70 ton. 

Caberá ao Terminal Portuário:
a) Empregar,  respeitadas  as  respectivas  competências,  os  recursos  necessários  a

garantir a realização de uma manobra segura, se necessário incluir embarcações de apoio;
b) Informar ao Comandante do navio mercante que efetuará a manobra, com a devida

antecedência, que se trata de uma manobra experimental, e que somente poderá ser realizada
mediante sua anuência formal; e
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c) Informar à Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul (DelSFSul), a
intenção de realização da manobra experimental, com a antecedência mínima de 04 (quatro)
dias úteis, informando a data e o horário previstos para o início e fim da manobra, a fim de
adotar as providências necessárias e orientar corretamente a comunidade marítima local.

Caberá ao Serviço de Praticagem da ZP-18:
a) Empregar,  respeitadas  as  respectivas  competências,  os  recursos  necessários  a

garantir a realização de uma manobra segura; e
b) Após cada manobra experimental, deverá encaminhar à DelSFSul, em até dois dias

úteis,  por  meio de ofício,  seu respectivo “Relatório de Manobra Experimental”,  abordando
aspectos  técnicos  referentes  à  manobra,  e  considerações  a  respeito,  horários  de  início  e
término, condições ambientais observadas durante a realização da manobra, fatores de risco
observados,  embarcações  de  apoio  envolvidas,  entre  outros  dados  julgados  relevantes.  O
relatório  emitido  pelo  serviço  de  praticagem,  adicionalmente  deverá  ser  devidamente
ratificado  pelo  Representante  Único  do  Serviço  de  Praticagem  (RUSP)  e  poderá  conter
considerações do Comandante da embarcação sobre a manobra realizada.

III – AVALIAÇÃO DAS MANOBRAS EXPERIMENTAIS
a) A DelSFSul deverá encaminhar uma cópia do relatório previsto na alínea b para esta

Capitania, tão logo receba as informações da Praticagem; e
b) Após as cinco manobras experimentais ocorrerem, o Terminal Portuário de Itapoá/SC

e a Praticagem deverão apresentar à DelSFSul Parecer atestando a segurança das referidas
manobras  para subsidiar o lançamento dos parâmetros  operacionais  ou a permanência dos
parâmetros constantes nesta Norma.

IV – PERÍODO EXPERIMENTAL
O período experimental  será composto de até 5 (cinco) manobras experimentais, de

saída noturna, do Terminal Itapoá/SC.
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Anexo 5-C

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO FRANCISCO DO SUL

MANOBRA  EXPERIMENTAL

I – PARECER
Em razão da solicitação do Diretor Presidente do Porto de São Francisco do Sul S.A para

realizar 5 (cinco) manobras experimentais, solicitada pelo Porto de São Francisco do Sul, para
atracação e desatracação nos berços 102/103 e 301 para navios mercantes com características
máximas de comprimento (LOA) de 302,0 metros, de boca de 43,4 m.

II – MANOBRAS EXPERIMENTAIS
Alterar os parâmetros operacionais, excepcionalmente, para a realização de 5 (cinco)

manobras  experimentais  de  navios  mercantes  para  atracação  e  desatracação  nos  berços
102/103 e 301 do Porto de São Francisco do Sul, no período diurno. Obedecendo às seguintes
condicionantes:

a) Manobras para os navios mercantes com as seguintes dimensões: 
A) LOA máximo de 302,0 metros; e
B) Boca até 43,4 metros.

b) As  manobras  experimentais  deverão  ocorrer  desde  que  a  profundidade  mínima
esteja em 14,0 m;

c)  Realizar  o  acompanhamento  batimétrico  da  dársena,  a  cada  seis  meses,  para  a
manutenção da operação segura de navios deste porte;

d) Empregar cinco (5) rebocadores portuários de maior “bollard pull” disponíveis na ZP
apoiando a manobra,  sendo quatro (4) deles efetivamente engajados na manobra e um (1)
reserva  “on station”,  pronto  para  substituição.  O  quinto  rebocador  poderá  ser  dispensado
dependendo da avaliação dos práticos nas manobras iniciais;

e) As manobras deverão ser executadas com dois práticos a bordo fim permitir maior
segurança na manobra;

f) Berço 201 deve permanecer livre duranta a manobra. A vacância do berço 201 poderá
ser dispensada dependendo da avaliação dos Práticos nas manobras iniciais;

g) As manobras deverão ser programadas de modo que o trânsito entre a dársena e o
primeiro par de boias (Laje da Torre/ Barata) ocorra próximo ao período de estofo. Fundeios
intermediários após as manobras de desatracação devem ser considerados;

h) Intensidade de ventos de qualquer quadrante até 10 nós;
i) Ausência de chuva intermitente ou nevoeiro que possam reduzir a visibilidade para

menos de 2,0 milhas náuticas;
j) A decisão dos práticos escalados para executar a manobra deve ser respeitada, em

caso de necessidade de adiamento devido a condições desfavoráveis;
k) A Sinalização náutica em condições de 100% de eficiência. Com a concordância do

prático, em caso de avaria de um sinal náutico no trecho navegado, uma lancha do Serviço de
Praticagem executante da manobra, equipada com rádio, holofotes, AIS, refletor radar e radar,
poderá  ser  utilizada  fazendo  as  vezes  do  sinal  náutico,  com  a  devida  aquiescência  das
Autoridades Marítima e Portuária, a fim de não comprometer a operacionalidade do Porto e
Terminais;

l) Como recurso em caso de emergência, sempre ter o ferro pronto para largar durante a
navegação no canal de acesso e bacia de evolução; e

m) O sistema de propulsão e de governo do navio operando sem restrições. 
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Caberá ao Terminal Portuário:
a) Empregar,  respeitadas  as  respectivas  competências,  os  recursos  necessários  a

garantir a realização de uma manobra segura, se necessário incluir embarcações de apoio; e
b) Informar à Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul (DelSFSul), a

intenção de realização da manobra experimental, com a antecedência mínima de 04 (quatro)
dias úteis, informando a data e o horário previstos para o início e fim da manobra, a fim de
adotar as providências necessárias e orientar corretamente a comunidade marítima local.

Caberá ao Serviço de Praticagem da ZP-18:
a) Empregar,  respeitadas  as  respectivas  competências,  os  recursos  necessários  a

garantir a realização de uma manobra segura; e
b) Após cada manobra experimental, deverá encaminhar à DelSFSul, em até dois dias

úteis,  o  respectivo  “Relatório  de  Manobra  Experimental”,  abordando  aspectos  técnicos
referentes  à  manobra,  e  considerações  a  respeito,  horários  de  início  e  término,  condições
ambientais  observadas  durante  a  realização  da  manobra,  fatores  de  risco  observados,
embarcações de apoio envolvidas, entre outros dados julgados relevantes. O relatório emitido
pelo  serviço  de  praticagem,  adicionalmente  deverá  ser  devidamente  ratificado  pelo
Representante  Único  do  Serviço  de  Praticagem  (RUSP)  e  poderá  conter  considerações  do
Comandante da embarcação sobre a manobra realizada.

III – AVALIAÇÃO DAS MANOBRAS EXPERIMENTAIS
a) A DelSFSul deverá encaminhar uma cópia do relatório, previsto na alínea b do item

anterior para esta Capitania, tão logo receba as informações da Praticagem; e
b) Após as cinco manobras experimentais ocorrerem, o Porto de São Francisco do Sul e a

Praticagem deverão apresentar à DelSFSul parecer técnico atestando a segurança das referidas
manobras  para subsidiar o lançamento dos parâmetros  operacionais  ou a permanência dos
parâmetros constantes nesta Norma.

IV – PERÍODO EXPERIMENTAL
O período experimental  será composto de até 5 (cinco) manobras  experimentais  do

Porto de São Francisco do Sul.
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CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM LAGUNA

MANOBRA  EXPERIMENTAL

I – PARECER
Em razão da solicitação da Autoridade Portuária de Imbituba, formalizada no ofício n o

001/2018/PRES  e  fundamentado  pelo  ofício  no 001/18  da  Imbituba  Pilots-Serviços  de
Praticagem S/S Ltda, que apresenta um relatório preliminar de manobras realizadas e pleiteia
um maior número de manobras para possibilitar uma avaliação completa de todas as condições
climáticas necessárias à segura movimentação das embarcações.

II – MANOBRAS EXPERIMENTAL
Alterar  os  parâmetros  operacionais,  excepcionalmente,  a  realização  de  manobras

experimentais no Porto de Imbituba com navios conteineiros, sob as seguintes condicionantes:
a) Manobras diurnas de navios com até as seguintes dimensões:

A) LOA máximo de 349,0 metros;
B) Boca até 48,0 metros; e
C) Calado máximo de 12,8 metros.

b) As  manobras  poderão  ser  agendadas  para  a  passagem  no  canal  externo  com
qualquer maré, em razão de pouca amplitude da mesma no Porto de Imbituba, onde
é observada uma variação média menor que 0,5 m; 

c) Limite máximo de altura das ondas 3,0 m e/ou intensidade de ventos para início das
manobras até 20 nós, sendo o patamar de 25 nós, o máximo para a condução das
manobras; 

d) Visibilidade superior a duas milhas náuticas; 
e) Ausência de chuva intermitente ou nevoeiro que possam reduzir a visibilidade para

menos de duas milhas náuticas; 
f) Emprego de dois rebocadores azimutais, sendo um com no mínimo 55 toneladas de

tração estática e o outro com no mínimo 60 toneladas de tração estática; 
g) A folga abaixo da quilha equivalente a 15% do calado do navio para o canal de acesso

externo e  10% do calado do navio  para  o  canal  de  acesso  interno.  Na bacia  de
evolução e berços a Folga abaixo da quilha de no mínimo 0,60 m; 

h) As manobras de atracação realizadas no período diurno, contudo as manobras de
saída do porto podendo ser realizadas também no período noturno; 

i) As manobras só poderão ser realizadas com a sinalização náutica e balizamento da
bacia de evolução; e 

j) As manobras deverão ser realizadas com o emprego de dois práticos a bordo.

III – AVALIAÇÃO DAS MANOBRAS EXPERIMENTAIS
Após este período experimental, Autoridade Portuária deverá apresentar, associado ao

Parecer  Técnico  da  Praticagem  de  Laguna,  um  relatório  abordando  os  aspectos  técnicos
observados, visando  subsidiar o lançamento dos parâmetros operacionais ou a permanência
dos parâmetros constantes nesta Norma.

IV – PERÍODO EXPERIMENTAL
O período experimental será composto de até quinze manobras experimentais no Porto

de Imbituba-SC. 
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CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

FUNDEADOUROS NO ESTADO DE SANTA CATARINA

1. PROPÓSITO
Descrever o posicionamento georreferenciado das áreas autorizadas  e destinadas ao

fundeio regular e das zonas de quarentenas para as embarcações em trânsito no Estado de
Santa Catarina.

2. FUNDEADOUROS
a) Zonas de Quarentenas 

As áreas destinadas as inspeções e procedimentos das Autoridades Sanitárias são
denominadas de zonas de quarentenas, estando listadas abaixo as áreas estabelecidas para o
Estado de Santa Catarina:

1 - Área Portuária de São Francisco do Sul-Itapoá (CN n° 1804/DHN):
A zona de quarentena é constituído no fundeadouro de no  09 com um raio de 0,5
MN centrado nas coordenadas φ 26º09’00”S / λ 048º25’06”W. 

2 - Área Portuária de Itajaí-Navegantes (CN n° 1841/DHN):
A zona de quarentena é delimitada pelos paralelos φ 26º55’30”S e φ 26º56’00”S,
e pelos meridianos λ 048º36’00”W e λ 048º36’30”W.

3 - Balneário Camboriú (CN n° 23300/DHN): 
 A  zona  de  quarentena  provisória  é  constituído  pela  área  com  raio  de  0,3MN

centrado nas coordenadas φ  26°58'37.2"S / λ  48°37'09.5"W, sob coordenação e
controle da Autoridade Sanitária, devendo o fundeio ser  preferencialmente na
zona de quarentena da área portuária de Itajaí-Navegantes descrito na subalínea
acima. 

4 - Área de Proximidade da Ilha de Florianópolis (CN n° 1902/DHN):
A  zona  de  quarentena  provisória  é  constituído  pela  área  com  raio  de  0,3MN
centrado nas coordenadas φ 27°23'25.0"S / λ 48°28'24.6"W, sob coordenação e
controle da Autoridade Sanitária.

5 - Área Portuária de Imbituba (CN no 1908):
A zona de quarentena é constituída pela área  com raio de 0,5MN centrado nas
coordenadas φ 28º12’21”S / λ 048º37’53”W, com profundidade de 17,0m.

6 - Área Portuária de Laguna (CN n° 1901):
A zona de quarentena é constituída pela área  com raio de 05,MN centrado nas
coordenadas φ 28º29’24”S / λ 048º44’48”W, com profundidade de 6,9m, sendo
recomendado o emprego de 4 quartéis de filame ao fundear.

A Autoridade Sanitária, em conjunto com a Vigilância Epidemiológica, comunicará à
Autoridade Marítima, à Agência de Navegação, à Autoridade Portuária ou Entidade Náutica e à
Autoridade Policial que a embarcação deverá ser direcionada para a área de fundeio destinada
a  zona de quarentena.

A  Autoridade  Marítima  Local,  consoante  a  avaliação  de  risco  à  saúde  humana
estabelecida pela Autoridade Sanitária, poderá indicar outro ponto de fundeio, se necessário. 

A zona de quarentena quando ativada pela Autoridade Sanitária será considerada
área de segurança para a embarcação fundeada que compreende a superfície entorno dessa,
cujos pontos de sua envoltória distam de 0,5MN de qualquer parte de sua estrutura.
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Considera-se invasão da área de segurança a entrada e permanência não autorizada
de  embarcações  nos  limites  acima  definidos.  Exceção  é  feita  às  embarcações  que  estão
prestando  apoio  à  embarcação  em  quarentena,  desde  que  autorizada  pela  Autoridade
Sanitária.  As  embarcações  que  adentrarem  irregularmente  poderão  ser  apreendidas  pela
Autoridade Marítima e seus tripulantes encaminhados à Autoridade Policial. 

b) Área de Fundeio Regular
Áreas normalmente estabelecidas pelas Autoridades Portuárias e/ou  dos Terminais

de  Uso  Privado.  Contudo,  os  Diretores  das  demais  entidades  náuticas  poderão  solicitar  o
estabelecimento  de  áreas  de  fundeio.  Estas  áreas  deverão  ser  apreciadas  pelo  Agente  da
Autoridade  Marítima  quanto  à  segurança  da  navegação  e  o  ordenamento  do  tráfego
aquaviário, não existindo incongruências serão deferidas. 

A sinalização e a manutenção destas áreas são de responsabilidade dos interessados,
estando listadas abaixo as áreas estabelecidas para o Estado de Santa Catarina:

1 - Área Portuária de São Francisco do Sul - Itapoá (CN n° 1804/DHN):
a) Fundeadouro nº 1: Localizado nas coordenadas φ 26°14’09”S / λ 048°39'00”W.

(Destina-se aos navios até 215m de comprimento e 7,8m de calado); 
b) Fundeadouro nº 2: Localizado nas coordenadas φ 26°14’42”S / λ 048º38’37”'W.

(Destina-se a embarcações pequenas tipo iates e veleiros);
c) Fundeadouro nº 3: Localizado nas coordenadas φ 26°12’30”S / λ 048º37’41”W.

(Destina-se, preferencialmente, a navios de comprimento superior a 150 m e
calado superior a 8,0 m); 

d) Fundeadouro nº 4: Localizado nas coordenadas φ 26°12’36”S / λ 048°37’00”W.
(Destina-se a permanência de navios com calado inferior a 8,0m);

e) Fundeadouro nº 5: Localizado nas coordenadas φ 26°11’00”S / λ 048°35’00”'W.
(Destina-se a navios com calado superior a 10,0m);

f) Fundeadouro nº 6: Localizado nas coordenadas φ 26°10’24”S / λ 048°34'00”W.
(Destina-se a navios com calado superior a 10,0m);

g) Fundeadouro nº 7: Localizado nas coordenadas φ 26°11’00”S / λ 048°26'00”W.
(Destina-se a navios com calado inferior a 16m que aguardam entrada na Baía
Babitonga, amarração à monoboia, ou que estejam em lastro ou em reparos);

h) Fundeadouro nº 8: Localizado nas coordenadas φ 26°12’34”S / λ 048º25”12”W.
(Destina-se a navios de grande porte, carregados e com calado superior a 16m
e inferior a 18m). 

2 - Área Portuária de Itajaí-Navegantes (CN n° 1841/DHN):
a) Embarcações  em  Geral:  Localizado  no  quadrante  estabelecido  pelas

coordenadas φ 26°56’30”S / λ 048º30’00”W - φ 26°56’30”S / λ 048º32’30”W -
φ 26°54’00”S / λ 048º32’30”W -  φ 26°54’00”S / λ 048º30’00”W.
(Área sob controle e coordenação da Autoridade Portuária);

b) Embarcações  para  inspeção  sanitária:  Localizado  nas  coordenadas  φ 26°56’
30”S / λ 048º32’30”W com um no raio de 0,3 MN. 
(Área  de  fundeio  temporário  sob  controle  da  Autoridade  Portuária  e
coordenação da Autoridade Sanitária); e

c) Embarcações   de esporte e/ou recreio:   Entre o alinhamento da Ponta do Molhe
Sul com a Ponta de Cabeçudas. 

3 - Balneário Camboriú (CN n° 23300/DHN): 
a) Navios  de  Cruzeiros:  Localizado  no  través  da  praia  central  de  Balneário

Camboriú, cumprindo o preconizado no item 3 deste anexo.

– 5 – D – 15 – NPCP-SC
Rev. 1



Anexo 5-D

4 -  Porto Belo (CN n° 23300/DHN): 
a) Navios  de  Cruzeiros:  Localizado  no  través  da  praia  central  de  Balneário

Camboriú, cumprindo o preconizado no item 3 deste anexo.

5 - Ilha de Florianópolis (CN no 1902/DHN):
a) Navios  de  Cruzeiros:  Localizado   nas  coordenadas  φ 27°23'25.0"S  /  λ  048°

28'24.6"W. 

6 - Área Portuária de Imbituba (CN n° 1908):
a) Fundeadouro  Externo:  Localizado   nas  coordenadas  φ 28º12’32”S /  λ  048°

38’44”W. (Área desabrigada das vagas e dos ventos fortes);

7 - Área Portuária de Laguna (CN n° 1901): 
a) Fundeadouro:  Localizado  nas coordenadas  φ 28º 29’24”S / λ 048º 44’48”W. 

  (Área desabrigada das vagas e dos ventos fortes).

3. CONDIÇÕES PARA O FUNDEIO
3.1 - As  embarcações  que  fundearem  fora  das  áreas  autorizadas  deverão  solicitar

autorização à Capitania dos Portos ou Delegacia subordinada da área de atuação;
3.2 - É proibido o fundeio no canal de acesso, de aproximação e na bacia de evolução;
3.3 - Navios  de  Cruzeiros  para  fundear  devem  requerer  ao  Agente  da  Autoridade

Marítima  do  local  a  autorização  de  fundeio,  devendo  constar  no  requerimento  as
características (ship particulars), os levantamentos hidrográficos do fundeadouro e os planos de
navegação (aproximação e fundeio); 

3.4 - Fundeio,  com  exceção  das  embarcações  pequenas  tipo  esporte  e/ou  recreio,
devem ter anuência dos órgãos integrantes do sistema Porto Sem Papel;

3.5 - As embarcações pequenas tipo esporte e/ou recreio devem encaminhar o aviso de
chegada para a entidade náutica associada quando fundear; 

3.6 - As  embarcações  estrangeiras  de  esporte  e/ou  recreio  devem  cumprir  os
procedimentos preconizados no item 1.16 e subitem 6.3.4 da NORMAM-03/DPC; 

3.7 - É proibido às embarcações fundeadas efetuar qualquer tipo de manutenção ou
reparo  em  equipamentos  que  não  as  possibilite  estar  com  suas  máquinas  prontas  e  com
pessoal necessário para suspender, em caso de qualquer eventualidade;

3.8 - É proibido o fundeio em qualquer trecho dos rios ou baias que sejam utilizados
como canal de navegação, com exceção dos pontos devidamente cartografados.

3.9 - Comandante das embarcações devem considerar: 
- a relação do calado com a profundidade cartografada e variação de maré; 
- o círculo de giro das embarcações; 
- a manutenção das distâncias entre embarcações fundeadas; 
- a margem de segurança para as situações imprevistas, especialmente no caso do

ferro “garrar”; 
- a manutenção do canal de navegação, garantindo a navegabilidade das demais

embarcações; e
-  a  segurança  do  transbordo  e  transporte  de  pessoal  para  os  terminais  de

embarque/desembarque, visando as condições do mar, vento e demais aspectos
condicionantes ligados ao translado, podendo negar a autorização.   
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CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
(MODELO)

MARINHA DO BRASIL
< ORGANIZAÇÃO MILITAR>

RELATÓRIO DE PERÍCIA PARA EMBARCAÇÃO EMPREGADA 
NA ATIVIDADE DE REBOQUE DE EQUIPAMENTOS NÁUTICOS

VISTORIA no ______/ 20 ____/ _______
(número)                      (ano)              (org. militar)

VALIDADE:  ______/______/ 20 ____
(dia)                  (mês)                             (ano)

GERAL
NOME DA EMBARCAÇÃO:

NO INSCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO

AREA NAVEGAÇÃO

ATIVIDADE OU SERVIÇO

COMPRIMENTO

DOCUMENTOS
TIE: *3

SIM (     ) NÃO (     )

TIEM:*3 SIM (     ) NÃO (     )

TERMO DE RESPONSABILIDADE( SE APLICÁVEL) :*3
SIM (     ) NÃO (     )

MARCAÇÃO DO CASCO
NOME Á PROA EM AMBOS OS BORDOS SIM (     ) NÃO (     )

NOME Á POPA SIM (     ) NÃO (     )

NO INSCRIÇÃO Á POPA SIM (     ) NÃO (     )

TAMANHO DAS LETRAS/ALGARISMOS MAIOR QUE 10 CENTÍMETROS? SIM (     ) NÃO (     )

MATERIAL DE SEGURANÇA/ACESSÓRIOS
Colete(s) salva-vidas Classe V Emb. de Apoio: 01colete Emb. SIM (     ) NÃO (     )

01 Bóia salva-vidas, Classe III, com retinida de flutuante com 20 m de comprimento. SIM (     ) NÃO (     )

01 Extintor de incêndio SIM (     ) NÃO (     )

Cabo de reboque - 50 m e diâmetro de 12 mM(nylon ou polietileno ou polipropileno) SIM (     ) NÃO (     )

01 Par de remos flutuantes com comprimento mínimo de 1,0 metro. SIM (     ) NÃO (     )

01 Cunho ou alça para reboque à proa. SIM (     ) NÃO (     )
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MATERIAL DE SEGURANÇA/ACESSÓRIOS
01 Cunho ou alça para reboque à popa. SIM (     ) NÃO (     )

01 Rádio VHF ou telefone celular, número SIM (     ) NÃO (     )

01 Apito ou outro meio equivalente de produzir sinal sonoro. SIM (     ) NÃO (     )

01 Âncora e cabo para fundeio com 20,0 metros. SIM (     ) NÃO (     )

01 Lanterna elétrica. SIM (     ) NÃO (     )

01 Binóculo 7x50 *1 SIM (     ) NÃO (     )

01 Protetor do hélice SIM (     ) NÃO (     )

DESPACHO
Esta embarcação foi inspecionada e atende a todos os requisitos previstos nas Normas e

Procedimentos  da  Capitania  dos  Portos  de  Santa  Catarina  (NPCP-SC),  para  operação  da
atividade de dispositivos rebocados.

Deverão ser cumpridos os procedimentos complementares previstos nos itens 0112 das
NORMAM- 03/DPC.
Observação: Nas  praias  e lagoas  do Estado de Santa  Catarina  fica proibida a realização de
manobras radicais, inclusive a denominada de “Rabo de Arraia”, efetuada com o propósito de
lançar os usuários n’ água,  por embarcações rebocando dispositivos flutuantes tipo Banana
Boat e Disco Boat.

Este despacho não exime o requerente das demais autorizações impostas pelos demais
órgãos federais, estaduais e municipais.

______________/SC, em ______ de _____________________________ de 20___. 

________________________________________
< ASSINATURA >

DECLARAÇÃO
O Condutor / Proprietário da embarcação citada acima declaram ter conhecimento das

regras estabelecidas nas Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos de Santa Catarina,
em especial as regras da navegação para embarcação empregada no reboque de equipamentos
de entretenimento náutico de que trata a referida Vistoria, bem como, as demais Normas da
Autoridade Marítima da Diretoria de Portos e Costas e Diretoria de Hidrografia e Navegação.

 _____________________________________________
< ASSINATURA >    

< COMANDANTE / CONDUTOR >
NOME POR EXTENSO

 _____________________________________________
< ASSINATURA >    

< PROPRIETÁRIO >
NOME POR EXTENSO

                  OBSERVAÇÕES:
                  1 – INSPETOR NAVAL SOMENTE O ORIGINAL É VÁLIDO;
                  2 – DOCUMENTO EM DUAS VIAS (CONDUTOR E ÓRGÃO EMISSOR); 
                  3 – DOCUMENTO ARQUIVADO DEVE CONTER CÓPIA DA IDENTIDADE.
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< CARIMBO >
OFICIAL DESIGNADO 
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