
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
20/651

PORTARIA CPSC/Com5°DN/ComOpNav/MB N° 43, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2023.

Altera as Normas e Procedimentos da Capi-
tania dos Portos de Santa Catarina (NPCP-
SC/2022-1a  Revisão)  e os parâmetros ope-
racionais para validação da navegação   no
Porto de Itajaí e PORTONAVE.

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, combinado com 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° Alterar as Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos de Santa
Catarina (NPCP-SC/2022-1aRevisão) estabelecidas pela Portaria CPSC/Com5oDN/ComOpNav/MB
n° 35, de 24 de junho de 2022, publicada no Diário Oficial da União n° 121, de 29 de junho de
2022. Esta modificação é denominada Modificação nº 5 (Mod.5).

Art. 2° De acordo com solicitação de validação de parâmetro operacional de
saída  noturna  para  o   Porto  de  Itajaí   e  PORTONAVE,   conforme  ofício   n°  65/2022/coint,  da
Superintendência  do  Porto  de  Itajaí;  cumprimento  do  contido  na  Portaria
CPSC/Com5°DN/ComOpNav/MB n° 5 de 30 de novembro de 2021; Parecer da Praticagem de
Itajaí, conforme ofício n° 01/2023-OPE, de 9 de janeiro de 2023; e da avaliação do Delegado em
Itajaí, apresentado pelo ofício nº 53/2023, de 23 de janeiro de 2023, resolve alterar o item
0503, alínea c), tabela do item 2) Complexo Portuário Itajaí - Navegantes, para o seguinte:

I – Canal de Acesso Externo

LOA BOCA FAQ

Canal de acesso Externo Manobra Diurna

até 350,00m até 48,50m 15% do calado

Canal de acesso Externo Manobra Noturna
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até 306,00m até 48,50m 15% do calado

Canal de acesso Externo Manobra de saída noturna
sem giro

até 337,00m até 48,50m 15% do calado

II Canal de Acesso Interno (Rio Itajaí-Açú)

LOA BOCA FAQ

Porto de Itajaí – APM - PORTONAVE Manobra Diurna

até 350,00m até 48,50m 10% do calado

Porto de Itajaí – APM - PORTONAVE Manobra Noturna

até 306,00m até 48,50m 10% do calado

Porto de Itajaí – APM - PORTONAVE Manobra de saída noturna
sem giro

até 337,00m até 48,50m 10% do calado

Art. 3 o  Acrescentar no item 0504 –  Restrições de Cruzamento, Navegação,
Velocidade e Ultrapassagem, alínea b)  Complexo Portuário Itajaí-Navegantes e Terminais, o
item 10 com as seguintes observações:

10) Restrições Operacionais para a realização das manobras de navios com as
seguintes dimensões:

a) LOA 337 metros; e
b) Boca de 48,5 metros;

I – As manobras deverão ser agendadas para que ocorram com a incidência de
correntes de no máximo 1,5 nós, atendendo, quando a fórmula para calculo 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.

II – O limite máximo de altura das ondas deverão ser de 2,0 metros e/ou
intensidade de ventos de 15 nós do quadrante N/NE e 18 nós para demais direções;

III   –   Ausência   de   chuva   intermitente   ou   nevoeiro   que   possam   reduzir   a
visibilidade para menos de 1 milha náutica dos canais de acesso;

IV   –   A   decisão   dos   práticos   escalados   para   executar   a  manobra   deve   ser
respeitada, em caso de necessidade de adiamento devido às condições desfavoráveis; 

V - Deverão ser empregados, no mínimo, quatro rebocadores azimutais, com
capacidades   operacionais   intactas   sendo,   três   cuja   soma   das   suas   potências   seja   igual   ou
superior a 140  toneladas de bollard pull, e um com potência igual ou superior a 60 toneladas
de bollard pull;
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VI – As manobras deverão ser realizadas com emprego de dois práticos a
bordo, sendo obrigatória a utilização de, pelo menos, um “Portable Pilot Unit” (PPU);

VII – Os sinais náuticos do canal de acesso ao Complexo Portuário de Itajaí
deverão operar satisfatoriamente;

VIII – A manobra não poderá ocorrer quando houver embarcações atracadas
no píer turístico.

IX – A manobra não poderá ocorrer quando houver embarcações atracadas no
cais da Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí com boca superior a 14 metros.

 Art. 4o Excluir do Anexo 5-C a autorização excepcional constante das páginas
5-C-4 e 5-C-5; e Incluir os dados e parâmetros desta Portaria no Anexo 5-B; 

Art. 5° Revoga-se a Portaria   CPSC/Com5°DN/ComOpNav/MB n° 5 de 30 de
novembro de 2021; e

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor em 28 de fevereiro de 2023.

RODRIGO DE ARAUJO CID SANTA RITA
Capitão de Mar e Guerra

Capitão dos Portos

ASSINADO DIGITALMENTE

Distribuição: Com5ºDN; DPC; DelItajaí; DelLaguna; DelSFSul; CP-20; e Arquivo.
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