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CAPÍTULO 5

PARÂMETROS OPERACIONAIS DO PORTO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

SEÇÃO I

RESTRIÇÕES OPERACIONAIS

A legislação em vigor sobre os portos atribui responsabilidades para as Administrações
dos Portos (Administração do Terminal / Operadora / Gerente do Porto), cabendo à Autoridade
Marítima a supervisão e o estabelecimento das limitações operacionais.

Esta atribuição obriga a administração do terminal a adotar providências para
que os li-mites de calado, a Folga Dinâmica Abaixo da Quilha (FDAQ), o porte bruto
máximo  e  as  dimen-sões  máximas  dos  navios  sejam  praticados  com  segurança,
através  do  enquadramento  em  nor-mas  técnicas  nacionais  ou  internacionais,  bem
como o uso de uma metodologia científica para propor novos valores.

0501 – CALADO MÁXIMO RECOMENDADO - CMR (CALADO OPERACIONAL)
O  CMR  é  o  calado  máximo  navegável,  considerando  o  navio  de  projeto

totalmente car-regado, calculado a partir das condições ambientais reinantes no porto e
cujo  valor  é  determi  -  nado  pela  Administração  Portuária  sob  a  coordenação  da
Capitania dos Portos, em consonância com a Lei dos Portos.

O CMR não se constitui em uma limitação operacional no trecho navegado, não
sendo,  portanto,  uma  imposição  formal.  Entretanto,  sua  não  observância  será
considerada no julgamento de eventuais acidentes marítimos da mesma forma que
qualquer outro ato de imperícia, imprudência ou negligência.

Ademais, as embarcações deverão navegar em profundidades seguras durante
toda sua navegação, levando em consideração o seu calado e todos os movimentos e
forças hidrodinâmicas que interagem com o navio.

0502 – RESTRIÇÕES DE VELOCIDADE, CRUZAMENTO E ULTRAPASSAGEM
A forma dos canais navegáveis, a profundidade, o tipo de tença e de margem

afetam o comportamento das embarcações, de modo que a velocidade de trânsito se
torna um fator importante para evitar acidentes.

A movimentação do navio  gera o efeito  “squat”,  não apenas em relação ao
fundo mas, também, em relação às bordas do canal ou entre embarcações que se
cruzam. Dessa forma, são estabelecidas as restrições abaixo:

1) O tráfego no Rio Sergipe deverá ser com velocidade reduzida até 4 (quatro) nós.
2) Para o TMIB, o tráfego deverá ser com velocidade reduzida até 4 (quatro) nós.
3) O  navio  que  sai  tem  preferência  sobre  o  que  entra,  sendo  proibido  o

cruzamento no canal. Todavia, se o navio que entra tiver maior calado, que dependa
da maré para manobrar, ele terá preferência sobre o que sai.

4) É proibido o cruzamento e a ultrapassagem de embarcações no canal de
acesso ao Píer Leste do TMIB. O sequenciamento do tráfego de embarcações no canal
de acesso ao Píer Leste do TMIB é responsabilidade da empresa que utiliza este Píer.
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0503 – RESTRIÇÕES DE HORÁRIO
É proibida a entrada e saída de embarcações na barra do Rio Sergipe, no 

período compreendido entre o pôr e o nascer do sol.
Os terminais dessa jurisdição não possuem restrição de horário, entretanto, no

caso de ausência de balizamento luminoso e/ou existência de eventos que requisitem
essa restrição, deverá ser amplamente divulgado pela administração do terminal.

0504 – RESTRIÇÕES DE PORTE DAS EMBARCAÇÕES
Cabe às administrações portuárias estabelecer e divulgar, oficialmente, o porte

bruto máximo e as dimensões máximas dos navios que trafegarão, em função das
limitações e características físicas do cais do porto.

0505 – RESTRIÇÕES DE FUNDEIO
1) O fundeio de embarcações que aguardam atracação no TMIB deve seguir as

restrições constantes da carta 1001.
2) É proibida a atracação de embarcações com calado igual ou maior que 4,0m

a contrabordo de outra embarcação que esteja  atracada no berço externo da face
Leste do Píer do TMIB (“Cais do Guindaste”).

3) Embarcações pesqueiras e/ou de esporte e lazer buscando abrigo só poderão
fundear  na  área  do  TMIB,  caso  consigam autorização  prévia  da  administração  do
terminal, sendo proibido o fundeio na bacia de evolução.

4) O fundeio de embarcações que aguardam atracação no TMIB deve ser na 
área de fundeio abaixo administrada pela administração do Porto.

Forma Geométrica Pontos Geográficos Emprego
a) 10º 52` 36.6"S e 036º 55` 16.2"W,

Retangular b) 10º 53` 34.8"S e 036º 55` 49.8"W, Destina-se ao fundeio dos navios que
c) 10º 54` 29.4"S e 036º 54` 12.6"W,

aguardam atracação no TMIB.d) 10º 53` 19.2"S e 036º 53` 43.2"W.

5) O fundeio de embarcações (LNGCs) que aguardam atracação no FSRU Golar Nanook

deve ser na área de fundeio abaixo administrada pela administração do terminal da CELSE.

Forma Geométrica Pontos Geográficos Emprego
a) 10º 48’ 56.60”S e 036º 51’ 12.22”W, Destina-se ao fundeio dos navios que

Retangular b) 10º 49’ 35.72”S e 036º 50’ 28.13”W,
aguardam atracação  no  FSRU  Golar

c) 10º 50’ 19.30”S e 036º 51’ 07.71”W,
Nanook.

d) 10º 49’ 40.17”S e 036º 51’ 51.79”W.

6) Fica estabelecida uma área de escape em emergência para as embarcações
atracadas  no  FSRU  Golar  Nanook,  abaixo  discriminada  e  administrada  pela
administração do terminal da CELSE.
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Forma Geométrica Pontos Geográficos Emprego
a) 10º 50’ 30.66’’S e 036º 51’ 18.02’’W, Destina-se ao   fundeio   dos   navios

Retangular b) 10º 51’ 09.78’’S e 036º 50’ 33.94’’W,
direcionados para a área de escape do

c) 10º 51’ 53.36’’S e 036º 51’ 13.52’’W,
TR-CELSE.

d) 10º 51’ 14.24’’S e 036º 51’ 57.60’’W.

7) Cabe às administrações portuárias delimitar e divulgar as áreas de fundeadouro, de
fundeio para carga e descarga e escape de emergência, de inspeção sanitária e de polícia
marítima  em  função  das  características  naturais  e  do  espaço  físico  da  área  do  terminal
portuário, em coordenação com o Agente da Autoridade Marítima, conforme o caso.

0506 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES BATIMÉTRICAS
Cabe às administrações portuárias realizar o monitoramento das profundidades,

em função dos levantamentos batimétricos, efetuados sob sua responsabilidade.
Como medida de controle quanto a possíveis assoreamentos nos berço de acostagem,

bacia de manobras e canais, as Autoridades Portuárias deverão apresentar ao representante
da Autoridade Marítima e à Praticagem, levantamentos hidrográficos (batimetrias) categoria
ALFA, realizado por empresa cadastrada no Centro de Hidrografia da Marinha anualmente.

0507 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS
A  administração  dos  terminais,  em  coordenação  com a  praticagem,  deverá

monitorar  as  condições  ambientais  que  possam elevar  o  risco  das  manobras  dos
navios e a operação em seu cais/terminal. Tais informações deverão ser reportadas à
CPSE, para que a impraticabilidade seja avaliada.

0508 – CALADO AÉREO MÁXIMO ADMITIDO
A informação sobre o calado aéreo máximo da ponte construtor  João Alves

consta na carta náutica nº 1001.
Os terminais não possuem restrição de calado aéreo.

0509– OUTRAS RESTRIÇÕES
1) Proibição à pesca:

I - interior das bacias de evolução e junto aos berços de 
atracação; II - nos canais de acesso aos portos e terminais;
III - a menos de 500 (quinhentos) metros de navios e plataformas de petróleo (fixas e

móveis); e
IV - nos fundeadouros.

2) Quando ocorrer faina de reboque no Rio Sergipe, deverá ser cumprido o previsto no
item referente à praticagem de caráter obrigatório ou facultativo da NORMAM-12.

3)Restrições para o canal de acesso à barra do rio Sergipe:
O Canal de acesso ao Rio Sergipe só deve ser demandando com o perfeito

conhecimento do local, pelas frequentes variações de posição, largura e profundidade
que apresenta.

I) É proibida a navegação no canal sul;
II) Manter a navegação no canal leste, para as embarcações com calado até 

2,0 metros, somente na preamar;
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III) Manter a navegação no canal leste, para as embarcações com calado entre 2,0
e 2,9 metros, desde que a preamar apresente altura de maré acima de 1,9 metros; e

IV) É proibida a navegação para embarcações com calado superior a 2,9 metros.

SEÇÃO II

PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, FSU, FSRU, DEMAIS CONSTRUÇÕES E BOIAS DE

GRANDE PORTE

0510 –  PLATAFORMAS,  NAVIOS SONDA,  FPSO,  FSRU,  FSU e  DEMAIS CONSTRUÇÕES QUE

VENHAM A ALTERAR SUAS POSIÇÕES NAS ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS

O posicionamento das referidas estruturas deverá ser informado pela empresa à
Capitania dos Portos, conforme previsto na NORMAM-08/DPC, acrescido do plano de
movimentação elaborado por profissional de capacidade técnica reconhecida.

Com  o  propósito  de  publicação  em  Avisos  aos  Navegantes,  as  Companhias
responsáveis por terminais e bacias petrolíferas ou gás deverão solicitar à Capitania dos
Portos, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, autorização para:

1) Fixação de plataforma de prospecção e produção de petróleo ou gás, navios-
sonda, navios-cisterna e plataformas de apoio, lançamento de boias e poitas ou de
qualquer tipo de ar-tefato flutuante ou submerso, quando estes dispositivos não forem
enquadrados como obras sob ou sobre água;

2) Para deslocamento de plataformas de prospecção ou produção de petróleo ou
gás, navios-sonda, navios-cisterna e plataformas de apoio, deverá ser informada à CPSE,
constando  a  data  e  hora  do  início  do  deslocamento,  rumo,  velocidade,  previsão  de
chegada, destino, pontos intermediários da derrota e outros dados julgados pertinentes.
Quando atingida a posição final, esta deverá ser confirmada em nova comunicação.

Para o despacho de dispositivo de reboque envolvendo plataforma, proceder 
conforme o procedimento descrito na NORMAM-08/DPC.

0511 – BOIAS DE GRANDE PORTE

a) Conceituação
Consideram-se boias de grande porte aquelas com volume superior a dois

(2) metros cúbicos. Geralmente são posicionadas em mar aberto em apoio a diversas
atividades, especialmente aquelas ligadas à exploração e explotação de petróleo ou
gás, e representam riscos à navegação, não somente pelo seu posicionamento, mas,
também, porque podem vir a tornar-se derrelitos.

b) Identificação
As boias  de  grande  porte  deverão  ser  configuradas  como sinal  especial

conforme previsto na NORMAM-17/DHN e dotadas de dispositivo luminoso e artefato
ou  equipamento  de  resposta  eletrônica,  além  de  identificadas  por  meio  de  placa,
contendo o nome da firma proprietária, o local de fundeio e a sigla CPSE.

c) Lançamento
O  procedimento  para  lançamento  desses  artefatos  deverá  obedecer  ao

previsto na NORMAM-17/DHN.
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As  boias  lançadas  deverão  ser  vistoriadas  periodicamente  por  seus
proprietários ou responsáveis, especialmente com relação ao equipamento de fundeio, a
fim de evitar que fiquem à deriva. É de responsabilidade do proprietário a conservação e a
manutenção das condições adequadas para o perfeito posicionamento das boias.

d) Providências em Caso de Boia à Deriva
O navegante,  ao  tomar  conhecimento  de  boia  à  deriva  deverá  informar,

imediatamente, à Capitania para divulgação em aviso-rádio náutico.

0512 – OPERAÇÕES DE MERGULHO
As  empresas  envolvidas  com  atividades  que  empreguem  mergulhadores

deverão cumprir o estabelecido na NORMAM-15/DPC.

SEÇÃO III

EVENTOS NÁUTICOS ESPECIAIS
0513  –  PROCISSÕES  MARÍTIMAS,  COMEMORAÇÕES  PÚBLICAS  E  DEMAIS

EVENTOS NÁUTICOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO
As  embarcações  participantes  e  os  organizadores  deverão  cumprir  as

Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Amadores,  Embarcações  de  Esporte  e/ou
Recreio e para Cadastramento e Funcionamento das Marinas,  Garagens,  Clubes e
Entidades Desportivas Náuticas (NORMAM-03/DPC).

Os  organizadores  de  eventos  envolvendo  passeio  de  moto  aquática  em
grupo devem cumprir rigorosamente o previsto no item 0111 da NORMAM-03/DPC. Em
eventos na área de navegação costeira é proibida a navegação nas proximidades dos
Terminais da área de jurisdição.

Principais eventos festivos na jurisdição da CPSE

Período Tipo de evento Quant. Local
Prevista de Emb.

01JAN Procissão Marítima de Bom Jesus 50 Rio Sergipe
dos Navegantes

17MAR Aniversário de Aracaju 50 Rios Sergipe e
Poxim

Serão realizadas pela Capitania reuniões de coordenação. Casos especiais 
serão decididos pelo Capitão dos Portos.

Serão definidos os seguintes itens:
1) O responsável pelo evento;
2) Dados das embarcações de apoio, tendo especial atenção para os detalhes 

que facilitarão a identificação das mesmas;
3) Estimativa de participantes;
4) Embarcações inscritas, apresentando as cópias dos respectivos TIE;
5) Horários (início do evento, concentração, largada e previsão de chegada);
6) Anúncio das embarcações que a Capitania disponibilizará para apoiar o evento;
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7) Atribuição dos órgãos e meios que cada um disponibilizará;
8) Definição dos meios de comunicação e divulgação (canal VHF e 

número dos telefones de contato – celulares e fixos);
9) Divulgação dos principais aspectos relacionados à segurança da navegação,

com especial atenção ao contrafluxo e excesso de passageiros;
10)Apoio de outras instituições, especialmente Corpo de Bombeiros e Polícia 

Militar, e outros Orgãos Municipais;
11)Os organizadores deverão apresentar o Plano de Evacuação médica para o evento, e

12) A organização deve estar atenta para os prazos constantes da 

NORMAM-28/DHN para solicitar a emissão de Avisos-Rádio Náuticos, para divulgação dos

eventos.

0514 – CONSELHO DE ASSESSORAMENTO

Serão realizadas reuniões do Conselho de Assessoramento, de acordo com o
contido  na  NORMAM-03/DPC,  cuja  periodicidade  será,  no  mínimo,  semestral.  Os
seguintes participantes serão convocados com antecedência devida:

-Representantes das colônias de pescadores;
- Proprietários de Marinas e Garagens náuticas;
-Representantes das Autoridades Portuárias;
-Representantes das Autoridades Estaduais e/ou Municipais;
-Membros da comunidade marítima; e
-Demais pessoas e/ou entidades de interesse.
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