
OSTENSIVO NPCP-SE/2021

CAPÍTULO 4

PROCEDIMENTOS PARA NAVIOS NO PORTO

SEÇÃO I

PROCEDIMENTOS PARA O TRÁFEGO E PERMANÊNCIA NO PORTO

0401 – TRÁFEGO NO PORTO
O tráfego nos terminais  desta jurisdição obedecerá à legislação vigente,  em

especial  as Normas da Autoridade Marítima para tráfego e permanência em Águas
Jurisdicionais  Brasileiras  (NORMAM -08/DPC),  às  regras  previstas  em convenções
internacionais ratificadas pelo Brasil, e às normas estabelecidas pela administração do
Terminal. Além disso deverão ser observadas as seguintes regras adicionais:

1) Todas  as  embarcações  nacionais  e/ou  estrangeiras  deverão,
obrigatoriamente, manter contato com a Capitania dos Portos de Sergipe, por meio de
chamada VHF canal 16, quando en-trando ou saindo a Barra do Rio Sergipe.

2) A movimentação de embarcações pelos canais navegáveis do TMIB deverá
ser  coor-denada pela administração do porto,  consultando a Praticagem da ZP-10,
considerando as ne-cessidades de entrada e saída das embarcações para transporte
de pessoas ou cargas, e a segu-rança da navegação.

3) Não é permitida a permanência de embarcações fora de serviço em áreas 
ecologica-mente sensíveis ou em Áreas de Proteção Ambiental.

4) Os  Proprietários  ou  Armadores  de  embarcações  fora  de  serviço  deverão
providenciar recursos humanos e materiais, a fim de garantir o atendimento de demandas
que venham a surgir, como: combate a incêndio, manutenção de flutuabilidade, estabilidade,
segurança de pessoal e material presentes na embarcação e proximidades (vigilância física),
manutenção de espias e demais recursos que garantam a permanência da embarcação em
condições  seguras  e  adequadas  de  posicionamento  (atracado),  prevenção  de  alagamento,
plano de resgate do navio  em qualquer  emergência  e condições de identificar  e combater
possíveis ocorrências que ve-nham a resultar em poluição hídrica e outras ações relacionadas.

0402 – CANAL DE ACESSO E SISTEMA DE 
BALIZAMENTO a) Canal de Acesso
Para demandar os canais de acesso dos terminais da área de jurisdição, deverá

ser ob-servado o Roteiro Costa Leste.
b) Sistema de Balizamento
O balizamento adotado nas águas desta jurisdição é o Sistema de Balizamento Marítimo

– Região “B” (IALA B).

0403 – ENTRADA, DESPACHO E SAÍDA DE EMBARCAÇÕES
O controle de entrada e saída do porto é exercido pela Seção de Cadastro e Despacho

de  Embarcações  da  Divisão  de  Segurança  do  Tráfego  Aquaviário  da  CPSE,  devendo  ser
cumpri-dos os procedimentos estabelecidos na NORMAM-08/DPC pelo Armador, Comandante,
Agente ou Preposto da embarcação, por ocasião da entrada e da saída do terminal.
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A Tramitação  de  informações  sobre  despacho  de  embarcações  poderá  ocorrer  via

Porto Sem Papel (PSP) ou diretamente nesta capitania. As embarcações que não integram o

Porto Sem Papel (PSP) deverão tramitar suas solicitações por uma das seguintes formas:

-Presencialmente no Grupo de Atendimento ao Público (GAP);
-Via FAX (telefone consta no anexo 1B); e
- E-mail com os documentos pertinentes, assinados e digitalizados, para 

secretaria da Capitania no e-mail: cpse.secom@marinha.mil.br.

0404 – FERROS E AMARRAÇÃO
a) Ferros

As embarcações, quando em manobra nos canais, cais do porto 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.

b) Amarração
As embarcações devem ficar atracadas no cais, píeres ou terminais amarradas

em cabe-ços apropriados e com espias que sustentem a força da correnteza do local e
as ondulações pro-vocadas pelo movimento de outras embarcações.

0405 – TRANSPORTE DE MATERIAL E DE PESSOAL
Somente as embarcações de pequeno porte e apoio marítimo, autorizadas pela

CPSE podem executar transporte de pessoal e de material entre navios e pontos de
terra. O embar-que e o desembarque só poderão ser efetuados em um dos pontos
fiscais em conformidade com a regulamentação específica da Agência Nacional  de
Vigilância Sanitária (ANVISA), da Re-ceita Federal e da Polícia Federal.

0406 – REPAROS
a) Execução de Reparos no Porto
É proibido ao navio atracado ou fundeado a execução de reparo que o impossibilite

de manobrar ou implique em risco de poluição ambiental, salvo em situação especial e
desde  que  haja  concordância  expressa  da  administração  do  Terminal.  Neste  caso,  a
Capitania deverá ser in-formada do período previsto de imobilização.

b)Embarcação com Restrições Operacionais ou Avariada demandando a 
Barra do Rio Sergipe – Procedimentos:

1)  O  navio  avariado  que  pretenda  demandar  a  Barra  do  rio  Sergipe  deve
estabelecer contato prévio com a CPSE informando detalhadamente suas restrições
operacionais e cumprir o previsto na NORMAM-08.

SEÇÃO II

SERVIÇOS DE REBOCADORES

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

No TMIB e Terminal de Regaseificação da CELSE é obrigatório o emprego de 
rebocadores nas manobras de atracação e desatracação de navios.
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O estabelecimento do dispositivo e a quantidade de rebocadores para as manobras

de atracação e desatracação é responsabilidade exclusiva do Comandante do navio.
Para embarcações de até 2000 toneladas de porte bruto (TPB) e embarcações

offshore, o uso de rebocadores é facultativo.
Além do previsto nas normas em vigor, o emprego de rebocadores no Serviço

de  Apoio  Portuário,  na  área  de  jurisdição  desta  Capitania,  somente  poderá  ser
realizado  mediante  autori-zação  prévia  da  Capitania  dos  Portos,  que  avaliará  a
documentação  e  das  condições  operacio-nais  e  de  segurança  da  embarcação,
ouvindo-se a Praticagem e Administração do terminal por-tuário.

0408 – SITUAÇÃO DE MAIOR RISCO
Nenhum Comandante  poderá 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.

Recomenda-se  que  o  Comandante  troque  informações  prévias  com  a
praticagem  e/ou  com  os  Comandantes  dos  rebocadores  sobre  a  manobra  a  ser
realizada, a bacia de evolução e as características do próprio navio.

Em casos de manobras de maior risco, com o emprego de navios de dimensões
superio-res  às  estabelecidas  nos  parâmetros  operacionais,  o  Capitão  dos  Portos
poderá autorizar “ma-nobras especiais”, fora das regras estabelecidas por esta NPCP,
através de requerimento da ad-ministração do Terminal, com a análise da praticagem e
substanciada com estudos preliminares em simuladores.

A autorização será concedida, tendo sempre em vista os requisitos de segurança da na-
vegação, cabendo ao Comandante da embarcação e ao Prático todas as responsabilidades le-
gais. Essa autorização deverá ser objeto de portaria a ser emitida pela Capitania dos Portos.

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

0409 – RECOMENDAÇÕES SOBRE TIPO E MÉTODO DE EMPREGO DE REBOCADORES

O  estabelecimento  do  dispositivo  e  da  quantidade  de  rebocadores  para  as
manobras  de  atracação  e  de  desatracação  é  de  responsabilidade  exclusiva  do
Comandante do navio, observa-dos os requisitos mínimos de segurança estabelecidos
pela administração do porto e o contido na NORMAM-08/DPC.

0410 – SITUAÇÕES DE FORÇA MAIOR
Entende-se  como  força  maior,  para  fim  de  emprego  de  rebocadores,  as

situações em que não haja disponibilidade de rebocadores ou quando a quantidade
e/ou o “bollard-pull” existen-tes sejam inferiores ao requerido. Neste caso, caberá ao
Comandante do Navio solicitar autori-zação à administração do Terminal. Esta, por sua
vez, comunicará sua decisão à Autoridade Ma-rítima.
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0411 – DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
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A  Força  de  Tração  Estática  Longitudinal  (BOLLARD  PULL)  dos  rebocadores  será
medida e atestada conforme instruções específicas baixadas pela Diretoria de Portos e Costas.

Todas as embarcações classificadas quanto ao serviço e/ou atividades como
rebocado-res, com potência instalada superior a 300HP, deverão possuir o Certificado
de  Tração  Estática  Longitudinal,  emitido  pela  sociedade  classificadora  ou  entidade
certificadora da embarcação, de acordo com instruções específicas. Os rebocadores
serão reconhecidos pelos valores nominais constantes desse Certificado.

Os  rebocadores  com  potência  instalada  igual  ou  inferior  a  300HP  não  terão
necessidade de possuir o Certificado de Tração Estática Longitudinal. Eles serão reconhecidos
pelo “BOLLARD PULL” estimado, isto é, utilizando a regra prática de correspondência de uma
tonelada métrica de força de tração para cada 100HP de potência do motor.

Para efeito de segurança da navegação, os rebocadores citados no subitem anterior so-
mente poderão, mesmo que temporariamente, ser empregados em operação de reboque nas
classes de navegação de alto-mar, costeira e interior, caso possuam o referido Certificado de
Tração Estática, emitido em conformidade com as Normas da Autoridade Marítima.

As manobras em águas interiores com plataformas são consideradas especiais
e  deverão  ser  planejadas  com  antecedência  entre  os  armadores  e/ou  agentes
marítimos e seus prestado-res de serviços. Como medida de segurança, o Capitão dos
Portos deverá avaliar a necessidade de um rebocador de alto-mar para acompanhar
todas as manobras realizadas pelos demais re-bocadores.

SEÇÃO III

SERVIÇO DE PRATICAGEM

0412 – PROPÓSITO
Estabelecer  normas  e  procedimentos  complementares  à  NORMAM-12/DPC

para o con-trole da manutenção da qualificação dos Práticos e para o treinamento e
qualificação  dos  Prati-cantes  de  Prático,  nos  Terminais  da  Área  de  Jurisdição  da
CPSE, que deve preceder ao exame à categoria de Prático da ZP-10.

0413 – SERVIÇO DE PRATICAGEM
O  serviço  de  praticagem  consiste  no  conjunto  de  atividades  profissionais  de

assessoria ao Comandante, requeridos por força de peculiaridades locais, que dificultem a
livre e segura movimentação da embarcação e é constituído do Prático, da Lancha de
Prático e da Atalaia (Es - tação de Praticagem). Essa assessoria é prestada durante a
execução  de  faina  de  Praticagem,  que  envolva  manobras  de  atracação/desatracação,
fundear/suspender, amarrar/largar a boia, entrar/sair de dique/carreira e alar ao cais.

O Representante Único do Serviço de Praticagem (RUSP) é o responsável pelo
cumpri-mento das atribuições impostas aos Práticos da ZP-10 e das demais normas da
Autoridade Ma-rítima.

Os Práticos deverão comunicar, imediatamente, à Capitania dos Portos de Sergipe e, na

primeira oportunidade possível, à Capitania dos Portos de Alagoas (CPAL), todas as ocorrências

relativas à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana no mar e à prevenção da po -
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luição  ambiental  por  parte  das  embarcações,  plataformas  e  suas  instalações  de  apoio

ocorridas ou observadas durante a realização de manobras na Área de Jurisdição da CPSE.

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

a) Zona de Praticagem na Jurisdição da CPSE
Compreendida entre o ponto de espera do Prático até o local de atracação. O

ponto de espera está previsto na NORMAM-12/DPC. Quanto ao serviço de Praticagem,
serão observados os seguintes critérios:

I) A praticagem é obrigatória no TMIB, para as embarcações classificadas como 
navega-ção de longo curso e cabotagem;

II)    A praticagem é facultativa no TECARMO; e
III)  A Praticagem no TR-CELSE é obrigatória.  Está facultada aos Comandantes do

LNGC e do FSRU a decisão quanto à permanência do prático a bordo, durante as operações
Ship-to-Ship (STS), não sendo obrigatória, desde que atendidos os requisitos de segurança,
conforme  Plano  de  Contingên-cia  elaborado  pela  CELSE,  o  qual  deve  ser  atualizado  e
aprovado pela CPSE sempre que necessário e ser de conhecimento da Praticagem e da CPAL.
Na situação em que for feita a opção pela ausência do prático durante o período de operação STS e
houver necessidade de desatracação em emergência, será observado o previsto no plano de contingência,
sendo a CPSE informada da ocorrência, imediatamente, e a CPAL tão logo seja possível.

b) Entidades de Praticagem
Informações de contato encontram-se no anexo 4A.
As embarcações deverão guarnecer o canal 16 de VHF, além de içar nos seus mastros

os sinais de “Chamada de Prático”, segundo o Código Internacional de Sinais (CIS), enquanto
aguar-dam a chegada do Prático, fundeadas ou sob máquinas, no ponto de espera do Prático.
Após o embarque, obrigatoriamente, o sinal de Prático a bordo deverá ser içado.

0415 – ESCALA ÚNICA DE RODÍZIO PARA PRÁTICOS
Cópia da Escala  de Rodízio  de Práticos da ZP-10,  elaborada pelo RUSP e

ratificada pela Capitania dos Portos de Alagoas, deverá ser encaminhada à Capitania
dos Portos de Sergipe até o primeiro dia útil após sua ratificação e antes do início do
mês em que vigorará, observando-se o preconizado na NORMAM 12/DPC.

0416 – OBRIGAÇÕES DO COMANDANTE
Compete ao Comandante da embarcação, quando utilizando o serviço de praticagem:

1) Informar ao Prático sobre as condições de manobra do navio;
2) Fornecer ao Prático todos os elementos materiais e as informações necessárias 

para o desempenho de seu serviço, particularmente o calado da embarcação;
3)Acompanhar a execução dos serviços de praticagem, comunicando ao Agente

da Auto-ridade Marítima qualquer anormalidade constatada;
4) Assumir  a  manobra,  quando  convencido  que  o  Prático  esteja  executando

manobra  perigosa,  solicitando,  imediatamente  um Prático  substituto  e  comunicar  à
CPSE,  formalmente,  no  prazo máximo de  24 horas  após a  ocorrência  do  fato,  as
razões de ordem técnica que o leva-ram a essa decisão.
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5)Cumprir as regras nacionais e internacionais que tratam do embarque e 
desembarque de Práticos; e

6)Não dispensar o Prático antes do ponto de espera quando esta for de praticagem obri-

gatória.

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

aten-dendo, com presteza e de forma eficiente, as exigências do Serviço de Praticagem;
b) Manter-se  apto  a  prestar  o  Serviço  de  Praticagem em todos  os  tipos  de

embarcações  e  em  toda  a  extensão  da  ZP-10,  Área  sob  Jurisdição  da  CPSE,
observadas restrições previstas na NORMAM-12/DPC;

c)Comunicar, com a maior brevidade possível, ao Comandante da embarcação
e à CPSE, a existência de condições desfavoráveis ou insatisfatórias para a realização
da faina de pratica-gem e que impliquem risco à segurança da navegação;

d) Cooperar nas atividades de busca e salvamento (SAR) e de levantamentos 
hidrográfi-cos na sua ZP, Área sob Jurisdição da CPSE, quando solicitados pela CPSE;

e) Assessorar a CPSE nas fainas de assistência e salvamento marítimo, quando 
por esta solicitado;

f) Executar as atividades do Serviço de Praticagem, mesmo quando em divergência
com a empresa de navegação ou seu representante legal, devendo os questionamentos
serem deba-tidos nos foros competentes, sem qualquer prejuízo para a continuidade do
Serviço. Divergên-cias relativas a assuntos técnico-operacionais referentes à segurança do
tráfego aquaviário, à salvaguarda da vida humana nas águas e à prevenção da poluição
hídrica serão dirimidas pelo Agente da Autoridade Marítima;

g) Manter-se em disponibilidade na ZP, durante todo o Período de Escala, para atender a
qualquer faina de praticagem. Em caso de necessidade de afastamento da ZP por motivo de for - ça
maior, o Prático deverá ser substituído na Escala, após anuência da CPAL, e o fato informado

à CPSE;
h) Apresentar-se para a faina de praticagem em perfeitas condições de higidez

física e mental, não tendo ingerido substâncias ou medicamentos que possam vir a
comprometer o de-sempenho de suas atividades;

i) Informar à CPSE qualquer situação de risco associado à manobra ou 
verificado dentro da ZP-10, Área sob Jurisdição da CPSE; e

j) Além das obrigações supracitadas, o Prático e o Praticante de Prático devem 
ter co-nhecimento dos demais deveres previstos na NORMAM-12/DPC.

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

mar,  aci-dentes  ou  fatos  da  navegação  ou  deficiências  técnicas  implicam  em
inaceitável risco à segurança da navegação, desaconselhando a realização de fainas
de praticagem, o tráfego de embarcações e/ou o embarque/desembarque do Prático.

A  declaração  de  impraticabilidade,  total  ou  parcial,  é  competência  legal  do
Capitão  dos  Portos,  em  sua  Área  de  Jurisdição.  Os  seguintes  fatores  serão
considerados como referência para a Zona de Praticagem em Sergipe:

a) Intensidade do vento acima de Força 7 na Escala Beaufort; e
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b) Presença de vagas na bacia de evolução correspondendo a estado do mar 4 na Escala

Douglas.
O Prático ou as Administrações dos Portos e dos Terminais deverão comunicar,

imediata-mente, a esta Capitania, quaisquer condições, fatos ou ocorrências que em sua
avaliação, asso-ciadas ou não a outras, que mesmo não atingindo os limites supracitados,
impliquem em risco inaceitável à segurança do tráfego aquaviário, à salvaguarda da vida
humana, à preservação do meio ambiente ou às fainas de praticagem na ZP, tais como:

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

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

documento  formal  enviado  para  o  e-  mail:  cpse.secom@marinha.mil.br a  impraticabilidade,
especificando as condições reinantes no local que impedem a manobra com segurança.

As informações serão analisadas e subsidiarão a decisão desta Capitania,  quanto à
decla-ração de impraticabilidade, autorizar que o Serviço de Praticagem deixe de ser prestado,
ou im-pedir  a entrada e saída de embarcações. Quando da saída do porto, caso não haja
segurança para o desembarque do Prático, se necessário, será feito no próximo porto.

A CPSE,  informará por meio  de e-mail,  previamente cadastrado,  a impraticabilidade
total  ou  parcial  da  ZP,  às  Administrações  dos  Portos  e  dos  Terminais,  às  Agências  de
Navegação  repre-sentantes  das  empresas  de  navegação,  que  deverão  retransmitir  às
embarcações, aos armado-res, demais integrantes da Comunidade Marítima e interessados.

0419 – QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO
O Programa de Qualificação do Praticante de Prático previsto no Anexo  4B e seus

Apêndices  tem o propósito de atender  os requisitos estabelecidos  para a ZP-10,  Área sob
Juris-dição da CPSE, a fim de garantir que os Praticantes de Prático nos terminais de Sergipe,
realizem uma qualificação adequada, em conformidade com o previsto na NORMAM-12/DPC.

O programa estabelece os mecanismos que possibilitem o monitoramento do
treina-mento e do desempenho de cada Praticante, com o propósito maior de aprimorar
a qualidade e a eficiência do Serviço de Praticagem.

0420 – MANUTENÇÃO DA HABILITAÇÃO DO PRÁTICO

a) Plano de Manutenção da Habilitação
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Os Práticos habilitados a realizarem manobras de praticagem, atracação e desatracação

nos Terminais na Área de Jurisdição da CPSE, devem realizar um número mínimo de manobras
anuais em cada Terminal que permita a perfeita manutenção da qualificação.

Deverão ser realizadas no mínimo 02 (duas) manobras de atracação e 02 (duas) de
desa-tracação por Prático em cada Terminal, a cada quadrimestre, sendo este intervalo
obrigatório sempre que as programações de entradas e saídas de navios assim o permitir.

Não são exigidas manobras para trechos específicos de um mesmo porto ou terminal.

O Prático que deixar de cumprir o Plano de Manutenção da Habilitação será
afastado temporariamente do Serviço de Praticagem, de acordo com o preconizado na
NORMAM-12/ DPC.

b) Comprovação de Manobras Realizadas
O Comprovante de Faina de Praticagem, constante da NORMAM-12/DPC, a ser

preen-chido  pelo  Prático  responsável  pela  faina  e  assinado  pelo  Comandante  da
embarcação atendida, deverá ficar sob a guarda do respectivo Prático, à disposição da
CPSE, para eventuais verifica-ções, por um período de dois anos.

Concomitantemente com o procedimento acima, será obrigatório o lançamento
pelo  Prático das fainas de praticagem executadas no “Módulo  de Lançamento  das
Fainas de Pratica-gem”, de acordo com o previsto na NORMAM-12/DPC.

c)Recuperação da Habilitação
A recuperação da habilitação é condicionada ao cumprimento de um plano de Recupe-

ração de habilitação que considerará o período em que o Prático tiver deixado de cumprir o

Pla-no de Manutenção de Habilitação, conforme preconizado na NORMAM-12/DPC.

SEÇÃO IV

SEGURANÇA ORGÂNICA

0421 – SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES CONTRA ASSALTOS, ROUBOS E SIMILARES

Os  navegantes  devem  estar  atentos  para  a  possibilidade  de  ocorrência  de
roubo, furto ou assalto à mão armada a bordo da embarcação, quando fundeada ou
atracada. O “Decálogo de Segurança”, constante do Anexo 4C, sugere precauções que
visam preservar a segurança do pessoal e evitar prejuízos aos navios.

a) Providências do Responsável
Os Armadores ou seus Representantes Legais, cujas embarcações estejam atracadas ou

fundeadas, visando a defesa de seus tripulantes e a manutenção dos bens de sua propriedade ou
sob sua guarda, poderão, sob sua inteira responsabilidade, contratar empresas credenciadas que
oferecem segurança armada ou empregar equipamento de detecção de intrusos.

Os Comandantes de navios são responsáveis pelo cumprimento do Código Internacional

para a Proteção de Navios e Instalações Portuárias (ISPS Code), devendo, como primeira provi-
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dência, efetuar um rigoroso controle de entrada e saída de pessoal e bagagem a bordo,
por meio de registro em livro próprio. O acesso ao interior do navio só poderá ser feito
através de uma única porta, devendo as demais permanecerem lacradas. As áreas
restritas de bordo de-vem estar perfeitamente identificadas.

b) Obrigatoriedade de Vigilância por Tripulante
Éobrigatória a presença permanente a bordo de um membro da tripulação nos 

navios atracados e fundeados guarnecendo equipamento VHF.
c) Competência
A autoridade competente para investigar e coibir ilícitos penais a bordo é a Polícia Fede -

ral.
d) Obrigatoriedade de Comunicação
Na ocorrência de roubo ou furto a bordo da embarcação, o Comandante deverá

fazer um relatório circunstanciado dos acontecimentos e dos procedimentos adotados, que
deverá conter: número e tipo de embarcações empregadas e os meios utilizados conforme
o caso. O relatório deverá ser encaminhado, preferencialmente, para a CPSE ou, caso não
seja possível, à CP/DL/AG do próximo porto, para abertura de Inquérito Administrativo.

Além do previsto no item anterior, deverá ser realizado o registro da ocorrência 
na Polí-cia Federal pelo Comandante, Armador ou Agente do navio.

SEÇÃO V

MEIO AMBIENTE

0422 – PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
No  que  compete  à  Autoridade  Marítima,  são  responsáveis  pela  infração

ambiental prati-cada nas águas jurisdicionais brasileiras, na medida de sua ação ou
omissão, nos termos da le - gislação em vigor: o proprietário pessoa física ou jurídica, o
armador,  o  operador,  o  comandante  ou  o  tripulante  do  navio,  concessionária  ou
empresa  autorizada  a  exercer  atividades  relaciona-das  à  indústria  do  petróleo,
plataforma e suas instalações de apoio ou seus representantes le-gais.

As Unidades de Conservação (UC), por serem objeto de legislação especial, requerem
tratamento diferenciado no que se refere à prevenção da poluição hídrica. No Anexo 4D estão
relacionadas as UC que abrangem as águas oceânicas e interiores, na jurisdição da CPSE.

a) Comunicação Ambiental
O derramamento de poluentes, ocorrido de forma acidental ou não, deverá ser

imedia-tamente  comunicado à  CPSE,  ao Telefone Verde da Petrobras,  ao  Instituto
Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais  Renováveis  (IBAMA)  e  a
Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA).

b) Plano de Emergência
Na ocorrência de derramamento de óleo, o Comandante do navio deverá dar início

à execução do seu “Plano de Emergência para Poluição por Óleo”, conforme as normas
em vigor, até que as autoridades competentes iniciem a execução dos seus respectivos
planos  de  comba-te  à  poluição.  O  mesmo  procedimento  deverá  ser  adotado  pelas
plataformas, administrações dos portos e terminais, em cuja área ocorrer o derramamento.

c) Cuidados para Evitar Poluição
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1) Lixo
I - as embarcações deverão recolher o lixo em recipientes adequados e mantê-

los tam-pados até sua retirada de bordo;
II - não é permitido que recipientes de lixo fiquem dependurados pela borda da 

embar-cação, ou acumulados no convés principal;
III - é proibido efetuar qualquer tipo de esgoto, com descarga direta para o mar, 

durante a permanência no porto;
IV - a retirada de objetos contendo produtos químicos somente poderá ser feita

empre-gando-se  chata,  caminhão  ou  outro  meio,  desde  que  executada  por  firma
legalmente habilitada e com autorização da Administração do Porto;

V  - os navios mercantes deverão manter escriturado e atualizado o Livro de
Registro de Lixo, previsto na Convenção MARPOL 73/78, lançando toda movimentação
de lixo a bordo (des-carregado para terra ou incinerado);

VI – O lixo de bordo deve ser segregado (coleta seletiva) e o uso de plástico 
descartáveis deve ser o mínimo possível.

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

carga de-verão obedecer, no que couber, ao previsto no Capítulo III da Lei nº 9.966, de
28 de abril  de 2000, devendo, ainda, serem mantidos fechados todos os embornais
existentes no convés do navio, durante a faina.

Durante as operações de abastecimento e de fornecimento de óleos lubrificantes,
lançar barreiras de contenção no entorno das embarcações a fim de conter o óleo ou
derivado eventu-almente derramado durante a faina (cerco de contenção preventivo).

d) Limpeza de Tanques, Porões e Recolhimento de Lixo
Os serviços disponíveis serão especificados pelo respectivo terminal.

0423 – CARGA OU DESCARGA DE PETRÓLEO ESEUS
DERIVADOS, PRODUTOS

QUÍMICOS A GRANEL E GÁS LIQUEFEITO
a) Prontidão

As embarcações deverão manter contínua vigilância durante as operações de carrega-
mento ou descarregamento de petróleo ou seus derivados, produtos químicos a granel e gás li-
quefeito, pois, como demonstram as estatísticas, são nessas ocasiões que ocorrem a maioria
dos derramamentos registrados. Durante todo o período de carga ou descarga deverão ser
mantidos, a postos no convés, tripulantes qualificados e conhecedores das manobras de modo
a, rapidamente, interromper a operação em caso de acidente ou avaria nos equipamentos; e

Os terminais deverão manter operadores qualificados e atentos à faina, em tal
posição que possam paralisar a operação imediatamente em caso de vazamento ou
derramamento do produto, seja através das suas instalações ou do navio.

b) Habilitação
Serão considerados qualificados os oficiais e tripulantes que, além de seus cursos de for-

mação  e  decorrentes,  possuam habilitações  específicas  para  exercerem  atividades  em  navios

tanques petroleiros,  navios tanques para produtos químicos  e navios transportadores  de gás li-

quefeito, conforme previstas nas Resoluções da Conferência Internacional sobre a Formação de

Marítimos e Expedição de Certificados e Serviços de Quarto (STCW-95), como emendada.

0424 – MERCADORIAS PERIGOSAS
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Em caso de transporte de mercadorias perigosas, deverá ser observado o 
contido na NORMAM-29/DPC.

a) Embarcações que chegam ao Porto
A CPSE deverá ser notificada pelo Comandante da embarcação ou seus Agentes, 

de toda carga perigosa que chegar ao porto, seja para descarga ou em trânsito.
b) Embarcações que deixam o Porto
A Cópia do Manifesto de Carga, tendo em anexo a “Declaração de Cargas Perigosas”, de 

acordo com a NORMAM-29/DPC, deverá ser entregue antes da saída da embarcação à CPSE.

c) Alterações
Todas as alterações no Manifesto de Carga, bem como as confirmações de

chegada e sa-ída das embarcações deverão ser informadas a CPSE.
d) Acidentes
Ocorrendo acidente com transporte de mercadorias perigosas por intermédio de

em-barcações,  tal  ocorrência  deverá  ser  imediatamente  informada  às  autoridades
competentes da área onde tenha ocorrido o acidente.

SEÇÃO VI

FISCALIZAÇÃO POR AUTORIDADES NACIONAIS

0425 – ENTRADA DA EMBARCAÇÃO
a) Embarcações obrigadas a efetuar despacho
Por ocasião da chegada de embarcação estrangeira, brasileira com Arqueação Bruta (AB)

igual ou superior a vinte ou embarcação PREPS em qualquer porto ou terminal da jurisdição, de-
verá cumprir o contido na NORMAM-08/DPC, devendo ser encaminhado à Capitania extrato au-
tenticado do lançamento da ocorrência no Diário de Navegação, caso tenha ocorrido:

1) Avaria de vulto na embarcação ou na carga;
2) Insubordinação de tripulante ou de passageiro;
3) Qualquer dado de interesse da navegação não registrado em carta náutica;
4) Alteração no balizamento ou no funcionamento dos faróis;
5) Acidente grave envolvendo pessoas a bordo; e
6) Outros fatos que, a critério do Comandante, devam ser comunicados.
Éproibido a embarcações, que estiverem a serviço do Armador ou Agente de

Navega-ção,  atracar  em  embarcação  mercante  atracada/fundeada,  que  seja
procedente de porto es-trangeiro, sem a prévia liberação da Receita Federal, Polícia
Federal e Agência Nacional de Vigi - lância Sanitária.

b) Livre Prática
Em Aracaju, a Livre Prática (“free pratique”) poderá ser solicitada ao Posto de

Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados em até
2 (duas) horas an-tes da chegada do navio.

O representante do navio deverá informar à Capitania, tão logo tome 
conhecimento, so-bre o que foi deliberado pela Autoridade Sanitária.

Caso  as  condições  sanitárias  da  embarcação  tenham  sido  consideradas
insatisfatórias (não tiver obtido a Livre Prática), o navio deverá permanecer fundeado,
até sua liberação, ou se fazer ao mar.
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c) Quarentena
1) As  embarcações  cujas  condições  sanitárias  forem  consideradas

insatisfatórias  ou  se-jam  provenientes  de  regiões  onde  esteja  ocorrendo  surto  de
doença  transmissível,  deverão  per-manecer  no  fundeadouro  em  quarentena  (carta
1001), no TMIB, até liberação pela Agência de Vigilância Sanitária.

O fundeio na zona de quarentena está condicionado à disponibilidade de 
tanques de re-tenção de efluentes, na embarcação.

2) Por ocasião do fundeio, os Comandantes deverão apresentar à Capitania uma decla-
ração de que os tanques de dejetos estão perfeitamente vedados e tratados quimicamente, de
forma adequada a evitar os riscos de propagação da doença em questão.

3) É proibida, nessa situação, a descarga de águas servidas.
4) O descumprimento destas normas ou de qualquer outra estabelecida pelas autorida-

des sanitárias sujeitará a retirada da embarcação para área costeira afastada, sem prejuízo de
outras penalidades previstas pelos órgãos federais, estaduais ou municipais afetos ao assunto.

5) Os Agentes, Armadores e Comandantes deverão disseminar, da forma mais ampla e

rápida, as informações e diretivas das autoridades do porto, de modo a garantir a eficácia das

medidas de prevenção adotadas, a fim de evitar os riscos de propagação da doença.

0426– SAÍDA DA EMBARCAÇÃO
a) Despacho e saída
1)Deverão ser cumpridos os procedimentos constantes na NORMAM-08/DPC.
2) A Capitania comunicará ao RUSP qualquer impedimento à saída ou entrada de navios.

b) Embarque de Pessoal Não Tripulante
O embarque e desembarque de familiares de tripulantes, de pessoal envolvido

em repa-ros e manutenção,  bem como de passageiros em navio não destinado ao
transporte  de  passa  -  geiros,  será  feito  mediante  a  emissão  de  uma  Lista  de
Passageiros, a ser apresentada por ocasi - ão do despacho ou acompanhada da Parte
de Saída (no caso de alterações), observados sempre o número máximo de pessoas
que compõe a lotação, as acomodações e o material de salvata-gem disponível.

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

(“Port State Control”), de acordo com as Convenções Internacionais ratificadas pelo país e
as Normas da Autoridade Marítima emitidas pela Diretoria de Portos e Costas (DPC).

Os navios e plataformas de bandeira brasileira e os navios estrangeiros inscritos no
Re-gistro  Especial  Brasileiro  (REB)  ou  que possuam Inscrição  Temporária  (IT)  estarão
sujeitos à Ins-peção Naval de Controle pelo Estado de Bandeira (“Flag State Control”).

A  CPSE  dispõe  de  um  Grupo  de  Vistoria  e  Inspeção  (GVI)  com  pessoal
qualificado para a realização das inspeções acima citadas.
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