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CAPÍTULO 1

                                                            
ÁREA DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO I
ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E LIMITES

0101 – ORGANIZAÇÃO E JURISDIÇÃO

A Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP) é composta da sua sede, em Santos, tendo

como  Organização  Militar  (OM)  subordinada  a  Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  em São

Sebastião (DelSSebastiao).

A jurisdição da CPSP abrange as águas marítimas que banham o Estado de São Paulo,

desde o município de Cananéia, ao sul, até o município de Bertioga, ao norte. Abrange também

uma extensa área fluvial e lacustre nos estados de São Paulo e Minas Gerais, estando em sua área

de atuação direta os 382 municípios relacionados no Anexo 1-A.

A jurisdição da DelSSebastiao abrange as águas marítimas que banham o Estado de São

Paulo,  desde  a  Praia  de  Boraceia,  no  município  de  São  Sebastião,  ao  sul,  até  a  Praia  de

Picinguaba, no limite dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, no município de Ubatuba, ao

norte. Também compreende uma área fluvial e lacustre no estado de São Paulo, estando em sua

área de atuação direta os 44 municípios relacionados no Anexo 1-A.

0102 – ATENDIMENTO AO PÚBLICO

O atendimento ao público é realizado, preferencialmente, em meio período, a fim de que

parcela  do  expediente  possa  ser  utilizada  para  análise  e  processamento  dos  documentos

administrativos protocolados nos guichês de atendimento ao público, decorrentes de ações de

fiscalização e operações militares, bem como para condução de inquéritos; realização de cursos

do Ensino Profissional  Marítimo (EPM); aplicação de exames para habilitação de amadores;

vistorias  em  embarcações  e/ou  obras;  análise  de  processos  de  obras  sob  e  sobre  águas

jurisdicionais brasileiras; e demais atividades da CPSP e da Delegacia subordinada.
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 A) HORÁRIO DE ATENDIMENTO

a) Capitania dos Portos de São Paulo

De segunda-feira a quinta-feira, das 13:15 às 16:45 horas; e sexta-feira das 08:15 às 11:30

horas, conforme divulgado no site da CPSP, disponível para consulta em www.cpsp.mar.mil.br.

As eventuais  alterações  de  horário  serão  divulgadas,  com antecedência,  no  endereço

eletrônico acima mencionado e nos quadros de aviso localizados no salão de atendimento ao

público. Tal informação, também poderá ser obtida por meio do telefone (13) 3221-3454.

b) Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião

De segunda a sexta-feira, das 09:00 às 11:50 horas.

As eventuais alterações de horário serão divulgadas, com antecedência, nos quadros de

aviso localizados da Delegacia. Tal informação, também poderá ser obtida por meio do telefone

(12) 3892-1550 e 3892-1555.

c) Plantão para atendimento em datas especiais, de emergências e despachos de navios:

Na CPSP e DelSSebastiao, fora do horário de expediente, em feriados e dias de rotinas

especiais  na  Marinha  do  Brasil  (MB),  tais  como  11  de  junho  (Data  Magna  da  MB  –

Comemoração da Batalha Naval do Riachuelo) e 13 de dezembro (Dia do Marinheiro), bem

como datas de cerimônias ou solenidades militares.

Nos casos de emergência e despachos de navios serão prestados por meio do pessoal de

serviço, diariamente, durante todos os dias do ano.

B) LOCAIS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

B.1) Capitania dos Portos de São Paulo:

a) Cais da Marinha – Macuco - Porto de Santos, CEP-11045-911 – Santos/SP.

Entre os Armazéns 27 e 29

Telefones: (13) 3221-3454 e 3235-3353

Fax: (13) 3222-3188

E-mail: faleconosco@cpsp.mar.mil.br

Site: www.cpsp.mar.mil.br
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b) Núcleo de Apoio às Atividades da Capitania (NAAC) - para assuntos do EPM, certidões de

tempo de guerra, inscrição ou informações sobre concursos para ingresso na MB e na Marinha

Mercante (MM), no seguinte endereço:

Rua Conselheiro Nébias, 488, Encruzilhada – Santos/SP

Telefone: (13) 3224-9900

B.2) Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião

Avenida Dr. Altino Arantes, 544 – Centro – São Sebastião/SP – CEP: 11600-000  

Telefones: (12) 3892-1555 e 3892-1550

Fax: (12) 3892-2518 e 3892-3133

e-mail: secom@dlsseba.mar.mil.br

C) AGENDAMENTO DE VISTORIAS

C.1) Vistorias classe 1 (EC1) e classe 2 (EC2):

Para solicitação de vistorias junto ao Departamento de STA da CPSP ou Divisão de STA

da DelSSebastiao, conforme a classificação da embarcação, deverão ser obtidas informações na

Capitania/Delegacia  e consultadas  as  Normas  da  Autoridade  Marítima  para  embarcações

empregadas na navegação de mar aberto (NORMAM-01); as Normas da Autoridade Marítima

para  embarcações  empregadas  na  navegação  interior  (NORMAM-02);  e  as  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).

As vistorias deverão ser agendadas na Capitania/Delegacia com antecedência mínima de

quatro (4) dias úteis e, sempre que houver disponibilidade de inspetores/vistoriadores, atendidas

nas datas solicitadas.

C.2) Vistorias, Inspeções (Port State Control – PSC e Flag State Control – FSC) e Perícias

agendadas/prorrogadas no Grupo de Vistorias e Inspeções (GVI) da CPSP e DelSSebastiao:

a) As solicitações de Inspeções, Perícias e/ou Vistorias para emissão de Declarações, Atestados e

Laudos junto ao GVI, deverão ser agendadas com dois (2) dias úteis de antecedência;

b)  O  agendamento  será  prorrogado  uma  única  vez,  mediante  à  requisição  por  escrito,

recolhimento das Guias de Recolhimento da União (GRU) e protocolada na Capitania/Delegacia,

até  um (1)  dia  útil  antes  da  data  agendada.  Caso  na  data  agendada  o  solicitante  deixar  de
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comparecer, será necessário o pagamento de nova taxa para o serviço solicitado;

c) As solicitações para retirada de deficiências deverão ser agendadas junto ao GVI, com um (1)

dia útil de antecedência;

d)  Os  agendamentos  serão  efetuados  somente  nos  guichês  de  atendimento,  nos  horários  de

atendimento ao público,  mediante apresentação do comprovante de pagamento da respectiva

GRU;

e) Os navios que tenham programação de atracação, operação e saída em finais de semana e/ou

feriados, e que necessitem de inspeção para retirada de pendências, deverão agendá-la junto ao

GVI até o último dia útil, antes da data programada;

f) As inspeções, perícias e vistorias agendadas e não realizadas pelos seguintes motivos: ausência

do  solicitante;  atrasos  do  navio  e/ou  sua  prontificação  para  inspeção;  e  outros  cuja

responsabilidade não seja do GVI, serão canceladas. Caso o interessado necessite efetuar novo

agendamento, procederá conforme citado nos itens a), b), c), d), e); e

g) Se durante a inspeção para retirada de pendências, for constatada a existência de deficiências,

o navio  ficará  impossibilitado de ser  despachado.  Caso o interessado necessite  efetuar  novo

agendamento, procederá conforme citado nos itens a), b), c), d), e).

0103 – DENÚNCIAS E SUGESTÕES

A fim de contribuir para o cumprimento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário e

Normas da Autoridade Marítima (NORMAM) a CPSP e DelSSebastiao disponibilizam as se-

guintes formas de comunicação:

Pessoalmente: Por registro de Ocorrência;
  
Telefones:  (13) 3221-3454 

     (12) 3892-1555;
                   (12) 3892-1550; e

E-mail:   faleconosco@cpsp.mar.mil.br; e
secom@delsseba.mar.mil.br
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0104-DELIMITAÇÃO DE ÁGUAS PARA NAVEGAÇÃO INTERIOR

As áreas de navegação interior são subdivididas em ÁREA 1 e ÁREA 2, adotando-se o

seguinte critério:

ÁREA 1: áreas abrigadas, tais como lagos, lagoas, baías, rios e canais, onde normalmente não

sejam verificadas ondas com alturas significativas que não apresentem dificuldades ao tráfego

das embarcações.

ÁREA 2: áreas parcialmente abrigadas, onde eventualmente sejam observadas ondas com alturas

significativas e/ou combinações adversas de agentes ambientais, tais como vento, correnteza ou

maré que dificultem o tráfego das embarcações.

A) Na jurisdição da CPSP e DelSSebastiao, essas áreas encontram-se assim distribuídas:

ÁREA 1:

I - Represas, canais e rios navegáveis da jurisdição da CPSP:

- Represa Billings - São Bernardo do Campo/SP e Ribeirão Pires/SP;

- Represa de Paiva Castro – Franco da Rocha/SP;

- Represa Cachoeira do França – Juquitiba/SP;

- Represa da Usina de Jaguari – Igaratá/SP;

- Represa de Atibainha - Nazaré Paulista/SP;

- Represa de Furnas - Estado de Minas Gerais;

- Represa de Graminha – Caconde/SP;

- Represa de Guarapiranga - São Paulo/SP;

- Represa de Itupararanga – Ibiúna/SP;

- Represa de Jaguari - Bragança Paulista/SP;

- Represa de Mairiporã – Mairiporã/SP;

- Represa de Pirapora – Pirapora/SP;

- Canal do Porto de Santos - a montante do Forte da Barra, incluindo o Canal de Piaçaguera;

- Canal do Mar Pequeno - entre as Barras de Cananéia e de Icapara;

- Canal da Ilha do Cardoso - canais navegáveis até a divisa dos estados de São Paulo e Paraná;

- Canal da Ilha de São Vicente - canais navegáveis entre o Canal do Porto de Santos e a Barra

de São Vicente;

- Rio Itapanhaú - Cubatão/SP, Santos/SP, Guarujá/SP e Bertioga/SP;

- Rio Casqueiro – Cubatão/SP;
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- Rio Mogi-Guaçu – SP;

- Rio Preto – Itanhaém/SP;

- Rio Ribeira de Iguape – SP; e

- Rio Tietê, no trecho que compete à CPSP, abrangendo as áreas dos municípios relacionados

no Anexo 1-A.

II -  Represas, canais e rios navegáveis da jurisdição da DelSSebastiao:

- Represa do Reservatório Paraitinga/Paraibuna - abrangendo os municípios de Paraibuna,

Natividade da Serra e Redenção da Serra/SP; e

- Rio Juqueriquerê – Caraguatatuba/SP. 

ÁREA 2:

A navegação nesta área não poderá interferir com o uso de praias, especialmente a menos de 200

(duzentos)  metros  da  linha  de  base,  ou  interferir  com  qualquer  área  definida  pelo  Plano

Municipal  de  Gerenciamento  Costeiro  –  estabelece  o  ordenamento  do  uso  das  praias,

especificando as áreas destinadas a banhistas e à prática de esportes.

O afastamento dos pontos notáveis não deverá exceder a distância de 1 (uma) milha náutica.

Somada a isto, as condições de visibilidade deverão ser superiores a 500 (quinhentas) jardas,

ventos inferiores a 4 (quatro) na Escala Beaufort (11 a 16 nós) e ondas inferiores a 1 (um) metro.

I -  Área marítima da jurisdição da CPSP:

- Área de Cananéia/SP - área compreendida entre o Ponta (Barra de Cananéia), Ilha de Bom

Abrigo e Ponta do Cambriú;

- Área de Peruíbe/SP - proximidades da foz do Rio Guaraú, compreendida entre a Ponta de

Juquiá, Ilha do Guaraú e Ilha do Peruíbe;

- Área da Baía de Santos - alinhamento da Ponta de Itaipu com a Ponta Grossa;

- Área do Guarujá/SP - delimitada pelo alinhamento da Ponta Grossa, Ponta Monduba, Ilha

das Cabras, Ponta Grossa (Costão), Ponta do Perequê, Ponta do Iporanga, Ilha da Prainha

Branca e Ponta da Armação; e

- Área de Bertioga/SP – delimitada pelo alinhamento da Ponta da Armação, Ponta da Enseada

e Ponta da Boraceia.
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II -  Área marítima da jurisdição da DelSSebastiao:

Canal de "São Sebastião", acrescido do contorno da "Ilha de São Sebastião - Ilhabela" até a

distância de uma milha.

Área delimitada pelo alinhamento dos seguintes pontos:

A - Farol "Ponta das Canas";

B - Ilha do Tamanduá;

C - Ilha do "Mar Virado";

D - Ilhota dos Porcos (Anchieta); e 

E - Ilha das "Couves", até a Ponta do Camburi.

Área interna delimitada pelos seguintes alinhamentos:

A - Farol da Ponta da Sela; e

B - Ponta do Apara, sendo permitido o cruzamento dessa ponta até a distância de uma milha.

Área delimitada pelos seguintes alinhamentos:

A - Ponta da Boraceia;

B - Ilha das Couves;

C - Ponta Grossa; e

D - Ponta do Apara.

Na  Ponta  Grossa,  é  permitido  o  cruzamento  até  a  Ponta  do  Apara,  mantendo-se  um

afastamento de até uma milha da costa.

SEÇÃO II
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PORTO E SUA ADMINISTRAÇÃO

. 
0105 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

PORTO DE SANTOS

A área do Porto Organizado de Santos é constituída pelas instalações portuárias terrestres

existentes na margem direita do estuário formado pelas Ilhas de São Vicente e de Santo Amaro,

desde a Ponta da Praia até a Alamoa e, na margem esquerda, desde as Ilhas Barnabé até a embo-

cadura do Rio Santo Amaro, totalizando aproximadamente 7,7 milhões de m².

O porto de Santos situa-se na Região Metropolitana da Baixada Santista (composta pelos

municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos

e São Vicente), no litoral sul do estado de São Paulo, a 70 km da cidade de São Paulo.
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Pelo fato do estado de São Paulo ser um dos maiores e mais diversificado centro econô-

mico e uma das regiões mais industrializadas do país, sua localização estratégica também o bene-

ficiou a influenciar a cadeia logística dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso

do Sul e Goiás, que não possuem acesso ao mar, tornando-se uma das principais alternativas ao

escoamento da produção para o comércio exterior.

O porto possui 20 terminais, 51 berços públicos e 14 privados, totalizando 15.960 m de

cais, sendo 12.293 m na margem de Santos e 3.667 m na margem do Guarujá, nos quais são dis-

ponibilizados pelas seguintes utilizações: 1 para veículos; 17 para contêineres; 5 para fertilizan-

tes/adubos; 6 para produtos químicos; 2 para cítricos; 8 para sólidos de origem vegetal; 1 para

sal; 2 para passageiros; 1 para produtos de origem florestal; 1 para derivados de petróleo; 4 para

trigo; 5 para produtos siderúrgicos; 10 para carga geral e 2 de multiuso (suco cítrico a granel,

roll-on/roll-off e contêiner). 

O sistema de armazenagem é composto por 70 armazéns, sendo 10 na margem esquerda e

60 na margem direita, que são subdivididos em internos (29 armazéns) e externos (31 armazéns),

212 tanques e 12 pátios.

Os terminais movimentam: 

• Granéis líquidos: sucos cítricos, óleos, álcool, gasolina, diesel, GLP e óleo vege-

tal;

• Granéis sólidos: açúcar, milho,  soja, carvão, fertilizantes, enxofre, polpa cítrica

peletizada, sal, trigo, celulose e alumínio; e

• Conteineres, Veículos e Carne bovina congelada.

A média anual de movimentação de navios está em aproximadamente 5100, o que com-

prova que o Porto de Santos é o maior porto da América Latina.

O porto,  terminais  e seus acessos constam das Cartas  Náuticas DHN nº1700, 1701 e

1711, devendo ser consultado o ROTEIRO, parte COSTA SUL, bem como observadas as infor-

mações divulgadas nos Avisos aos Navegantes. 
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PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

A área do Porto Organizado de São Sebastião é constituída pelo Cais Comercial e pelo

Terminal Aquaviário de São Sebastião, de uso privativo.

a) O Porto de São Sebastião (Cais Comercial), está localizado na costa norte do Estado

de São Paulo, na cidade de São Sebastião, a 200 km da cidade de São Paulo. Sua localização ge-

ográfica  na margem oeste do canal de São Sebastião nas coordenadas 23º49' de latitude Sul e

45º24' de longitude Oeste.

O Porto possui um berço de atracação externo (berço 101) com 150 metros de cais e 75

metros de dolphins, totalizando 225 metros.

Existem também três outros berços internos, destinados as embarcações empregadas em

operações de apoio, que perfazem um total de 212 metros. 

O Porto opera com produtos de importação: barrilha, sulfato de sódio, malte, cevada,

trigo, produtos siderúrgicos, máquinas e equipamentos, bobinas de fio de aço e cargas gerais; e

exportação: veículos, peças, máquinas e equipamentos, virtualhas, produtos siderúrgicos e cargas

gerais. 

b) O Terminal Aquaviário de São Sebastião está localizado na margem oeste do canal de

São  Sebastião,  Litoral  Norte  do  Estado  de  São  Paulo,  nas  seguintes  coordenadas:  latitude

23º48'12" S e longitude 045º23'18" W.

O Terminal é constituído de dois píeres com quatro berços, o Braço Sul possui 508 me-

tros de extensão, tendo um berço externo (PP1) com 23,0 metros de calado máximo e um berço

interno (PP2) com 16,90 metros e até 17,5 metros de calado máximo durante a luz do dia e na

preamar. O Braço Norte possui 395 metros de extensão, tendo um berço externo (PP3) com 19,0

metros de calado máximo e um berço interno (PP4) com 12,5 metros de calado máximo.  

O Terminal opera com vários navios-tanque que transportam petróleos nacionais e impor-

tados e seus derivados. 
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0106 - ADMINISTRAÇÃO 

PORTO DE SANTOS

O Porto de Santos é administrado pela CODESP – Companhia Docas do Estado de São

Paulo, uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da Re-

pública. 

Os endereços e telefones das principais autoridades e entidades de Santos e dos terminais

da Baixada Santista encontram-se no Anexo 1-B.

Conforme o Decreto Federal nº 4333, de 12 de Agosto de 2002, a área do Porto Organiza-

do de Santos é constituída:

a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na margem direita do estuário formado pelas

Ilhas de São Vicente e de Santo Amaro, desde a Ponta da Praia até a Alamoa e, na margem es-

querda, desde as Ilhas Barnabé até a embocadura do Rio Santo Amaro, abrangendo todos os cais,

docas, pontes, piers de atracação e acostagem, armazéns, pátios, edificações em geral, vias inter-

nas de circulação rodoviárias e ferroviárias e, ainda, os terrenos ao longo dessas faixas marginais

e em suas adjacências, pertencentes à União, incorporados ou não ao patrimônio do Porto de

Santos, ou sob a guarda e responsabilidade, incluindo-se também a Usina Hidrelétrica de Itatinga

e a faixa de domínio de suas linhas de transmissão.

b) Estão fora do Porto Organizado, mas o acesso aos terminais se dá por meio do mesmo canal

de acesso os seguintes terminais: Cutrale, Dow Química e Embraport. 

Com acesso também pelo canal de navegação do Porto de Santos e posteriormente o Canal de Pi-

açaguera situa-se os terminais da Usiminas e Valefértil.

c) Áreas de Fundeio do Porto Organizado de Santos:

As áreas dos fundeadouros do Porto Organizado de Santos, somente poderão ser utiliza-

das de acordo com a programação da Autoridade Portuária, conforme apresentado abaixo:

Fundeadouro 1: Destina-se somente a navios de guerra

Coordenadas Geográficas 

Pontos Latitude Longitude

1 23º 59' 24" S 46º 20' 12" W 

2 23º 59' 24" S 46º 20' 48" W 

3 24º 00' 00" S 46º 20' 48" W 

4 24º 00' 00" S 46º 20' 24" W 
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Fundeadouro 2: Destina-se a navios que necessitem efetuar inspeção sanitária ou
desembaraço (desembarque e embarque de tripulantes, oficinas e materiais), com
tempo de permanência não superior a 3 horas

Coordenadas Geográficas 

Pontos Latitude Longitude

1 24º 00' 45" S 46º 20' 10" W 

2 24º 00' 45" S 46º 19' 42" W 

3 24º 01' 30" S 46º 20' 30" W 

4 24º 01' 30" S 46º 19' 42" W 

Fundeadouro 3: Destina-se a navios com programação definida de atracação para
as próximas 24 horas

Coordenadas Geográficas 

Pontos Latitude Longitude

1 24º 03' 00" S  46º 20' 48" W 

2 24º 06' 00" S 46º 22' 09" W 

3 24º 06' 00" S 46º 18' 36" W 

4 24º 05' 18" S 46º 18' 36" W 

Fundeadouro 4: Destina-se a navios com programação de atracação para o porto
de Santos, porém, sem definição de dia e hora

Coordenadas Geográficas 

Pontos Latitude Longitude

1 24º 06' 00" S 46º 22' 06" W 

2 24º 06' 00" S 46º 18' 36" W 

3 24º 05' 18" S 46º 18' 36" W 

4 24º 05' 18" S 46º 15' 00" W 

5 24º 10' 00" S 46º 15' 00" W 

6 24º 10' 00" S 46º 19' 24"W 

-1-11-
         



OSTENSIVO     NPCP-SP          

Fundeadouro 5: Destina-se a navios ainda sem programação para o Porto de Santos

Coordenadas Geográficas 

Pontos Latitude Longitude

1 24º 10' 00" S 46º 19' 24" W 

2 24º 10' 00" S 46º 15' 00" W 

3 24º 05' 18" S 46º 15' 00" W 

4 24º 05' 18" S 46º 10' 00" W 

5 24º 15' 00" S 46º 10' 00" W 

6 24º 15' 00" S 46º 19' 24' W 

Fundeadouro 6: Destina-se a navios de quarentena 

Coordenadas Geográficas 

Pontos Latitude Longitude

1 24º 05' 00" S 46º 24' 27" W 

2 24º 05' 00" S 46º 22' 45" W 

3 24º 07' 12" S 46º 25' 27" W 

4 24º 07' 12" S 46º 23' 42" W 

PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

O Porto de São Sebastião é administrado pela Companhia Docas de São Sebastião, em-

presa vinculada à Secretaria de Estado de Transportes de São Paulo. É uma delegação federal ao

Governo do Estado de São Paulo, sendo, portanto, um porto público. 

Os endereços e telefones das principais autoridades e entidades do Porto de São Sebastião

encontram-se no Anexo 1-B.

A área do Porto Organizado de São Sebastião é constituída:

a) Pelas instalações portuárias terrestres no Município de São Sebastião, no Estado de São Paulo,

tais como cais, píeres de atracação, armazéns, pátios, edificações em geral, vias e passeios, e ter-

renos ao longo das faixas marginais, abrangidos pela poligonal da área do porto organizado, in-

corporados ou não ao patrimônio do Porto Organizado de São Sebastião, e pela infraestrutura de

proteção e acessos aquaviários, nela compreendida o canal de acesso, as bacias de evolução e as

áreas  de  fundeio.  

b) A delimitação da área do Porto Organizado de São Sebastião inicia-se no ponto A, definido
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pelas coordenadas 45º27'48" W e 23º52'36" S, prossegue em sentido Nordeste pelo limite es-

querdo do canal de acesso até o ponto B, definido pelas coordenadas 45º24'30" W e 23º49'44"

S,  prossegue  em sentido  Oeste  até  o  ponto  C,  definido  pelas  coordenadas  45º24'42"  W e

23º49'30" S, prossegue em sentido Norte pela linha da costa até o ponto D, definido pelas coor-

denadas 45º23'54" W, e 23º47'30" S (interseção do paralelo 23º47'30" S com a linha da costa),

prossegue em sentido Leste até o ponto E, definido pelas coordenadas 45º22'51" W e 23º47'30"

S, prossegue em sentido Nordeste até o ponto F, definido pelas coordenadas 45º21'48" W e 23º

44' 00" S, prossegue em sentido Leste até o ponto G, definido pelas coordenadas 45º21'00" W e

23º44'00" S, prossegue em sentido Sudoeste , pela margem do canal até o ponto H, definido pe-

las coordenadas 45º27'36" W e 23º52'48" S e deste liga-se ao ponto inicial fechando a poligo-

nal.

Poligonal da Área do Porto Organizado de São Sebastião:

Coordenadas Geográficas dos Vértices da Poligonal do Porto de São Sebastião
( Datum SAD-69 – Meridiano Central de 51º WGr )

Pontos Latitude Longitude

A 23º52'36" S 45º27'48" W

B 23º49'44" S 45º24'30" W 

C 23º49'30" S 45º24'42" W 

D 23º47'30" S 45º23'54" W, 

E 23º47'30" S 45º22'51" W 

F 23º44'00" S 45º21'48" W 

G 23º44'00" S 45º21'00" W 

H 23º52'48" S 45º27'36" W 

c) Pontos de Fundeio na Barra Sul do Canal de Acesso ao Porto Organizado de São Sebastião: 

Coordenadas Geográficas dos Pontos de Fundeio na Barra Sul 

Pontos Latitude Longitude

1 23º50'05" S 45º24'24" W

2 23º50'15" S 45º25'30" W 

3 23º50'45" S 45º26'00" W 

4 23º51'05" S 45º26'30" W, 

5 23º51'35" S 45º27'00" W, 
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d) Pontos de Fundeio na Barra Norte do Canal de Acesso ao Porto Organizado de São Sebastião: 

Coordenadas Geográficas dos Pontos de Fundeio na Barra Norte

Pontos Latitude Longitude

1 23º44'05" S 45º21'15" W

2 23º44'45" S 45º21'30" W 

3 23º45'40" S 45º21'50" W 

4 23º46'25" S 45º22'05" W, 

e) Bacia de evolução do Porto Organizado de São Sebastião:

Área delimitada pelos seguintes pontos de Coordenadas Geográficas 

Pontos Latitude Longitude

1 23º48'33" S 45º23'44" W

2 23º48'46" S 45º23'28" W 

3 23º49'09" S 45º23'54" W 

4 23º48'57" S 45º24'08" W, 
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CAPÍTULO 2

FATOS E ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO

                                                            

0201 – APLICAÇÃO 

Na ocorrência de fatos ou acidentes da navegação envolvendo: 

a)  embarcações  mercantes  e  de  esporte  e  recreio  de  qualquer  nacionalidade,  em  águas

jurisdicionais brasileiras;

b)  embarcações  mercantes  e  de  esporte  e  recreio  brasileiras  em alto-mar  ou  em águas

estrangeiras;

c)  embarcações  estrangeiras  em alto  mar,  no  caso  de  estarem envolvidas  em qualquer
acidente, incidente ou fato da navegação, no qual tenha pessoa física brasileira perdido a vida ou
sofrido  ferimentos  graves,  ou  que  tenham provocado  danos  graves  a  navios  ou  a  instalações
brasileiras ou ao meio marinho, de acordo com normas do Direito Internacional;

d) os aquaviários e amadores brasileiros;

e) os aquaviários e amadores estrangeiros, em território ou águas jurisdicionais brasileiras;

f) os proprietários, armadores, operadores, locatários, carregadores, agentes, consignatários
de  carga,  sociedades  classificadoras  e  respectivos  prepostos,  de  embarcações  brasileiras  e
estrangeiras;

g) os empreiteiros e proprietários de construções executadas sob, sobre e às margens das
águas  interiores  e  do  mar  territorial  brasileiros,  sob  e  sobre  a  zona  econômica  exclusiva  e  a
plataforma continental brasileiras e que, por erro, ou inadequação de projeto, ou execução, ou pela
não observância de especificações técnicas de materiais, métodos e processos adequados, ou ainda,
por  introduzir  modificações  estruturais  não  autorizadas  nas  obras  originais,  atentem  contra  a
segurança da navegação;

h) toda pessoa jurídica ou física envolvida com construção e reparo naval;

i) as marinas, clubes náuticos, pontões, trapiches e similares; e

j)  ilhas  artificiais,  instalações  estruturais,  bem  como  embarcações  de  qualquer
nacionalidade  empregadas  em  operações  relacionadas  com  pesquisa  científica  marinha,
prospecção,  exploração,  explotação,  produção,  armazenamento  e  beneficiamento  dos  recursos
naturais,  nas águas interiores, no mar territorial,  na zona econômica exclusiva e na plataforma
continental brasileira, respeitados os acordos bilaterais ou multilaterais.
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Deverá ser, obrigatoriamente, comunicada à CPSP ou DelSSebastiao, com maior brevidade

possível, para abertura do competente  (IAFN), utilizando-se os seguintes meios: 

1) Capitania dos Portos de São Paulo:

a) Cais da Marinha – Macuco - Porto de Santos, CEP-11045-911 - Santos/SP.

Telefones: (13) 3221-3454 e 3235-3355

Fax: (13) 3222-3188

E-mail: faleconosco@cpsp.mar.mil.br

2) Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião

Avenida Dr. Altino Arantes, 544 – Centro – São Sebastião/SP – CEP: 11600-000  

Telefones: (12) 3892-1555 e 3892-1550

Fax: (12) 3892-2518 e 3892-3133

E-mail: secom@dlsseba.mar.mil.br

Ressalta-se que todo local e as condições em que se encontre a embarcação, não deve ser

alterado até que seja procedida a perícia pela CPSP ou  DelSSebastiao.  Por conseguinte,   não

devem ser efetuados reparos, retiradas de peças e cargas ou tomadas quaisquer providências que

prejudiquem  as  investigações,  ressalvadas  naturalmente  aquelas  necessárias  à  segurança  da

navegação, que devem ser adequada e detalhadamente justificadas.

A) COMPETÊNCIA 

Conforme determina o art.33 da Lei nº 2.180/54, será instaurado IAFN, sempre que chegar

ao conhecimento de um Agente da Autoridade Marítima,  por qualquer meio de comunicação,  a

ocorrência de acidente ou fato da navegação. 

B) PRECEDÊNCIA

A precedência para a instauração do IAFN:

• o  acidente  ou  fato  da  navegação  tiver  ocorrido  nas  jurisdições  da  CPSP  e

DelSSebastiao;

• o primeiro porto de escala ou arribada da embarcação;

• de inscrição da embarcação; e

• que for designada pelo Tribunal Marítimo (TM).
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C) PRAZOS

C.1) Para Instauração de IAFN: 

O IAFN deve ser instaurado imediatamente ou até o prazo de 5 (cinco) dias, contados da

data em que o Agente da Autoridade Marítima local houver tomado conhecimento do acidente ou

fato da navegação.

C.2) Para conclusão do IAFN:

O Inquérito deverá ser concluído, por meio de relatório circunstanciado, no prazo máximo

de noventa (90) dias, a contar da data de sua instauração até a ciência e o “de acordo” do Capitão

dos Portos ou Delegado. 

Se houver possível responsável (indiciado), serão necessários a NOTIFICAÇÃO e mais um

prazo de dez (10) dias para defesa prévia.

Não sendo possível concluir o IAFN dentro do prazo havendo necessidade de prorrogação

por  motivo objetivamente fundamentado,  o Encarregado do Inquérito solicitará prorrogação ao

Capitão dos Portos.

D) DEFINIÇÃO DE ACIDENTES E FATOS DA NAVEGAÇÃO

As seguintes ocorrências são consideradas Acidentes ou Fatos da Navegação: 

D.1) Acidentes da navegação: 
a)  naufrágio – afundamento total ou parcial da embarcação por perda de flutuabilidade; 

b) encalhe – contato das chamadas obras vivas da embarcação com o fundo, provocando

resistências externas que dificultam ou impedem a movimentação da embarcação; 

c)  colisão –  choque mecânico da embarcação contra qualquer objeto que não seja outra

embarcação; 

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

e)  água aberta –  ocorrência de abertura nas obras vivas que permita o ingresso

descontrolado de água nos espaços internos que comprometa estanqueidade da embarcação; 

f) explosão – combustão brusca provocando a deflagração de ondas de pressão de grande

intensidade; 

g)  incêndio –  destruição provocada pela ação do fogo por combustão dos materiais de

bordo; 

h)  varação –  ato deliberado de fazer encalhar ou por em seco a embarcação,  para evitar

que evento mais danoso sobrevenha; 

i)  arribada – fazer entrar a embarcação num porto ou lugar não previsto para a presente

travessia, isto é, que não seja o porto ou local de escala programada ou de destino; e 
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j) alijamento – é o ato deliberado de lançar n’água, no todo ou em parte, carga ou outros

bens existentes a bordo, com a finalidade de salvar a embarcação, parte da carga ou outros bens. 

D.2) FATOS DA NAVEGAÇÃO
a) o mau aparelhamento ou a impropriedade da embarcação para o serviço em que é

utilizada e a deficiência da equipagem; 

b)  alteração da rota –  desvio da derrota inicialmente programada e para a qual o navio

estava aprestado, pondo em risco a expedição ou gerando prejuízos; 

c)  má estivação da carga,  que sujeite a risco a segurança da expedição -  má peação,

colocação em local inadequado ou a má arrumação no porão, no convés ou mesmo no interior do

contêiner,  quer no granel,  quer na carga geral,  sem observar,  ainda,  a adequabilidade da

embalagem, pondo em risco a estabilidade do navio, a integridade da própria carga e das pessoas

de bordo; 

d) recusa injustificada de socorro à embarcação ou a náufragos em perigo; 

e) todos os fatos que prejudiquem ou ponham em risco a incolumidade e segurança da

embarcação, as vidas e fazendas de bordo (como o caso da presença de clandestino a bordo); e 

f) emprego da embarcação, no tudo ou em parte, na prática de atos ilícitos, previstos em

lei como crime ou contravenção penal,  ou lesivos à Fazenda Nacional (como o caso de

contrabando ou descaminho).

Observações.: Acidentes com estivadores
Os acidentes envolvendo estivadores a bordo devem ser comunicados à CPSP  ou

DelSSebastiao,  pelo representante do Sindicato dos Estivadores,  Autoridades Portuárias,

Comandante do navio ou por quem tomar conhecimento do acidente,  imediatamente após a

ocorrência,  acompanhado do Laudo Médico atestando o estado clínico do acidentado,  para

caracterização de acidente de trabalho ou acidente da navegação, viabilizando ou não, a abertura

de Inquérito Administrativo.

E) INFORMAÇÕES PARA TOMADA DE DEPOIMENTOS

 A convocação de depoente será realizada por meio de Notificação ou Requisição (no caso

de ser o “notificando”  funcionário público,  civil ou militar),  assinada pelo Encarregado do

Inquérito,  para que compareça à CPSP ou  DelSSebastiao dia e hora designados,  a fim de ser

inquirido na qualidade de testemunha. O recebedor da Notificação ou Requisição firmará o recibo

numa cópia, ficando com o original. O recibo deverá conter, além da assinatura do notificado ou
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recebedor,  a sua identificação (nome legível e sua relação com o notificado,  quando não for o

próprio), o local, a data e a hora do recebimento, sendo firmado de próprio punho.

Observação:  Nos  casos  de  acidentes  com mergulhadores,  quando  no  exercício  de  atividades

subaquáticas, será obrigatória a instauração de IAFN ou Inquérito Administrativo – IA (conforme

o caso envolver ou não embarcações).

0202  -  RETENÇÃO  DAS  EMBARCAÇÕES  ENVOLVIDAS  EM  ACIDENTES  E/OU
FATOS DA NAVEGAÇÃO

a) O navio ou embarcação, em caso de acidente ou fato da navegação, deverá será retido

para  investigação,  por  tempo  suficiente  para  a  tomada  de  depoimentos  de  tripulantes  e

cumprimento de diligências periciais, a fim de instruir o respectivo Inquérito Administrativo;

b) No caso de retenções ou detenções pelos inspetores Navais (GVI), ou para cumprimento

de exigências de vistorias, o navio ou embarcação somente será liberado após serem sanadas as

não conformidades que geraram a retenção ou detenção; e

c) Em caso de ocorrência de poluição, o navio ou embarcação será retido enquanto durarem

as diligências necessárias para a identificação, notificação e autuação de agentes poluidores, em

caso de derramamento de substâncias nocivas em águas sob jurisdição nacional. A liberação do

navio ou embarcação de bandeira estrangeira, que tenha causado poluição será condicionada à

apresentação de garantia financeira válida, e internacionalmente reconhecida, para o pagamento da

multa,  caso  aplicada,  após  a  conclusão do processo administrativo  de  autuação e  julgamento,

sendo dado o amplo direito de defesa.

d) Em caso de ocorrência, durante a viagem do navio, de vazamento de cargas liquidas ou

gases de tanques ou  containers,  de navios que estejam demandando o porto de Santos ou São

Sebastião, o representante do navio deverá comunicar essa ocorrência ao órgão ambiental;  e a

Capitania dos Portos, uma vez que tais situações podem, dependendo do tipo de produto, colocar

em risco o navio, o terminal onde esse navio atracará; e mesmo colocar em risco o próprio porto.

Desse modo a comunicação dessas ocorrências, com antecedência, visa a garantir a segurança, e

possibilitar que se tome decisão, tempestivamente, quanto à autorização ou não, para a entrada de

navios com esse tipo de ocorrência a bordo, uma vez que os portos de Santos e São Sebastião, nem

sempre  terão  condições  de  atender  a  emergências,  dependendo  do  tipo  e  riscos  que  o

produto/embalagem represente. Navios com esse tipo de ocorrência poderão ter que permanecer

por mais tempo, do que o normal para as operações de carga e descarga, atracados nos terminais,

acarretando prejuízos ao trafego e às operações portuárias.
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0203  –  PROCEDIMENTOS  EM  CASO  DE  OCORRÊNCIAS  ENVOLVENDO

MERCADORIAS PERIGOSAS

A) DEFINIÇÃO DE INCIDENTE: 

De acordo  com o  art.  2º,  XIV da  Lei  nº  9.966/00,  incidente  é  qualquer  descarga  de

substância nociva ou perigosa, decorrente do fato ou ação intencional ou acidental, que ocasione

risco potencial, dano ao meio ambiente ou à saúde humana.

A definição dos planos de trabalho constituídos nos Portos de Santos e São Sebastião em

caso de acidentes estão apresentadas no(Anexo 2-A).

B) COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES

Conforme o art. 22 da Lei nº 9.966/00, qualquer incidente ocorrido em portos organizados,

instalações portuárias, dutos, navios, plataformas e suas instalações de apoio, que possa provocar

poluição  das  águas  sob  jurisdição  nacional,  deverá  ser  imediatamente  comunicado  ao  órgão

ambiental  competente,  à  Capitania  dos  Portos  e  ao  órgão  regulador  da  indústria  do  petróleo,

independentemente das medidas tomadas para seu controle. 

C) MULTA PELA NÃO COMUNICAÇÃO

Estará sujeito à penalidade de multa do Grupo J (R$ 7.000,00 A r$ 1.000.000,00, acrescido

de R$ 7.000,00 a cada hora a partir do incidente), de acordo com o art. 46 do Decreto nº 4.136/02,

o infrator de deixar de atender ao contido no art. 22 da Lei nº 9.966/00.

D) Art. 46 do Decreto nº 4136/02 - “Deixarem as entidades exploradoras de portos organizados,

instalações portuárias, terminais, operadores de plataformas com suas instalações de apoio, navios

ou os responsáveis por dutos não associados a plataformas, de comunicar, na forma do Anexo II

deste  Decreto  (Anexo  2-B),  qualquer  incidente  que  possa  provocar  poluição  nas  águas  sob

jurisdição  nacional,  ocorrido  em  suas  instalações  ou  no  seu  navio,  quando  dele  tomar

conhecimento, à Capitania dos Portos do incidente, independentemente das medias tomadas para o

seu controle.”
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CAPÍTULO 3

DOTAÇÃO  DE MATERIAL DE SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES E DOCUMENTOS

OBRIGATÓRIOS

0301 - EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SALVATAGEM

Os equipamentos individuais de salvatagem são os previstos nas Normas da Autoridade Ma-

rítima para Embarcações empregadas na Navegação de Mar Aberto (NORMAM-01/DPC), nas Nor-

mas da Autoridade Marítima para Embarcações empregadas na Navegação Interior (NORMAM-

02/DPC), nas Normas da Autoridade Marítima para Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Re-

creio e para Cadastramento e Funcionamento das Marinas,Clubes e Entidades Desportivas Náuticas

(NORMAM-03/DPC) e nas Normas da Autoridade Marítima para Homologação de Material (NOR-

MAM-05/DPC). Os equipamentos considerados de uso individuais são: 

A) COLETES SALVA-VIDAS 

É um meio individual de abandono, capaz de manter uma pessoa, mesmo inconsciente, flu-

tuando por, no mínimo, 24 horas. 

As embarcações deverão dotar coletes salva-vidas na proporção de um colete de tamanho

grande para cada pessoa a bordo.

As embarcações  empregadas  no transporte de passageiros deverão dotar, adicionalmente,

uma quantidade de coletes salva-vidas adequada para crianças (colete tamanho pequeno) igual a,

pelo menos, 10% do total de passageiros, ou uma quantidade maior, como for necessário, de modo

que haja um colete salva-vidas para cada criança;

Os coletes salva-vidas deverão ser estivados de maneira a poderem ser prontamente utiliza-

dos, em local visível, bem sinalizado, de fácil acesso e em nenhuma hipótese os coletes poderão fi-

car trancados em armários ou compartimentos; 

As embarcações empregadas em travessias (ferry boat) deverão ter, em locais visíveis ao pú-

blico, cartazes indicando o local de guarda dos coletes salva-vidas.

As embarcações empregadas no transporte de passageiros devem exibir instruções para o

uso do colete salva-vidas. 
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B) BOIAS SALVA-VIDAS

É um equipamento de salvamento destinado, principalmente, a constituir um meio flutuante

de apoio para a pessoa que caiu na água, enquanto aguarda salvamento.

A dotação mínima e distribuição de boias salva-vidas deverá atender ao estabelecido a se-

guir, em função do comprimento total ( Ct ) da embarcação:

I - Ct <24 m (exceto as miúdas): 2 boias;

II - 24m < Ct < 45m: 3 boias; e

III -  Ct > 45m : 6 boias.

As boias salva-vidas e sua retinida não poderão ficar presas ou amarradas à embarcação, de-

vendo estar apenas apoiadas em seus suportes;

A embarcação tripulada e no porto, deve ter a bordo uma boia com retinida próxima ao aces-

so de embarque.

As embarcações quando navegando em represas ou águas abrigadas, sem ligação com o mar,

delas se exigirão o material de salvatagem previsto para a navegação interior.

As embarcações miúdas estão dispensadas de dotar boia salva-vidas.

0302 - EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

Os equipamentos de navegação e publicações são os previstos nas Normas da Autoridade

Marítima e deverão ser cumpridos a sua utilização conforme apresentado no (Anexo 3-A).

0303 - EQUIPAMENTOS DE RADIO COMUNICAÇÕES 

As embarcações classificadas, quanto à navegação, como interior, exceto a moto aquática,

deverão ser dotadas com equipamento de VHF. 

As embarcações miúdas com mais de 5 m, empregadas em atividade comercial devem estar

equipadas com aparelho de VHF marítimo, e permanecer em escuta permanente no canal 16 VHF

(156,8 MHz) quando em operação.

0304 – CARTAZES

Todas as informações que os proprietários / armadores das embarcações vislumbrarem como

necessária a divulgação, deverão ser disseminadas aos usuários / tripulantes por meio de cartazes

afixados em locais de fácil visualização.
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São obrigatórios nas embarcações empregadas no transporte de passageiros, exibir cartazes

contendo as seguintes informações:

a) os limites máximos de passageiros;

b) local de guarda dos coletes salva-vidas; 

c) a lotação permitida para a embarcação, onde conste o telefone de contato da CPSP ou

DelSSebastião; e

d) saídas de emergência.

São obrigatórios nas embarcações empregadas no transporte de cargas, exibir cartazes con-

tendo as seguintes informações:

a) sinalizando os locais de armazenamento de mercadorias perigosas;

b) nos locais destinados a armazenamento de materiais inflamáveis, determinar a proibição

do fumo;

c) informar cuidados especiais de manuseio de carga e proteção humana; e

d) os limites de carga da embarcação.

0305 – DISPOSITIVOS 

Os dispositivos são os previstos nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações em-

pregadas na Navegação de Mar Aberto (NORMAM-01/DPC), nas Normas da Autoridade Marítima

para Embarcações empregadas na Navegação Interior (NORMAM-02/DPC) e nas Normas da Auto-

ridade Marítima para Amadores,  Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para Cadastramento e

Funcionamento das Marinas,Clubes e Entidades Desportivas Náuticas (NORMAM-03/DPC).

0306 - OUTROS EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS, MATERIAIS E PUBLICAÇÕES

a) Por ocasião do trânsito e permanência de embarcações miúdas e de esporte e/ou recreio 

no Canal de acesso e estuário do Porto de Santos, os comandantes, proprietários e condutores deve-

rão seguir as seguintes orientações: 

 1) Cumprir e fazer cumprir a bordo os procedimentos estabelecidos para a salvaguarda da

vida humana, para a preservação do meio ambiente e para a segurança da navegação;

 2) Agir com prudência e observar as regras de marinharia, atentando para a estação do ano,

os boletins meteorológicos e a zona de navegação;

 3) Estar atento para as combinações de vento e corrente, no estuário, que possam gerar on-

das perigosas, principalmente para pequenas embarcações;
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 4) Manter-se o mais próximo possível e seguro do limite exterior do canal balizado, sempre

a seu boreste, seguindo na via de tráfego apropriada e na direção geral, mantendo-se o mais longe

possível do centro do canal;

 5) Não fundear dentro do canal balizado;

 6) Não interferir na passagem de outra embarcação que só possa navegar com segurança no

canal balizado;

 7) Quando navegando próximo de uma curva ou de uma área onde outras embarcações pos-

sam estar ocultas devido a obstáculos naturais ou artificiais, deverão fazê-lo com atenção e cuidado

redobrado; 

 8) Entrar e sair do canal com o menor ângulo possível em relação à direção geral do fluxo de

tráfego; 

 9) Evitar cruzar o canal, mas se necessário deve ser realizado tomando o rumo mais próximo

possível da perpendicular à direção geral do fluxo de tráfego;

 10) Para evitar que a embarcação fique à deriva por falta de combustível, recomenda-se que

o responsável utilize a regra de “um terço”, quando calcular o combustível para o passeio:

 - 1/3  para a ida;

 - 1/3 para a volta; e

 - 1/3 para a reserva.

 11) As embarcações a vela com propulsão mecânica, somente poderão trafegar no canal uti-

lizando sua propulsão e velas arriadas.

 12) As embarcações a vela sem propulsão mecânica deverão evitar o canal balizado, caso

seja necessário realizar a travessia, esta deverá ser feita o mais próximo possível da perpendicular à

direção geral do fluxo de tráfego;

 13) Na água, é proibido lançar, descarregar ou depositar material poluente de qualquer espé-

cie, seja lixo, lata, ou derivados de petróleo; e 

 14) Antes de navegar, não consumir bebidas alcoólicas. 

As embarcações miúdas e de esporte e/ou recreio deverão se manter fora do caminho dos

Navios Mercantes e Embarcações de Apoio Portuário. 

 b) Embarcações não propulsadas, canoas, caiaques, Stand Up Paddle (SUP) e demais dispo-

sitivos, além do prescrito acima, deverão seguir as seguintes orientações: 

 1) Mantenha distância das praias e dos banhistas;

 2) Navegando não se aproxime a menos de 200 metros das embarcações motorizadas;  
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 3) Aos primeiros sinais de cansaço, retorne ao local seguro mais próximo;

 4) É obrigatório a utilização de equipamentos de segurança, e no caso do SUP utilizar sem-

pre o “leash” (cordinha) e para menores de 12 anos é obrigatório a utilização de coletes salva-vidas;

 5) Antes de navegar não consuma bebidas alcoólica;

 6) É proibido “surfar” nas marolas das embarcações;

 7) Manter a distância segura dos locais de travessias de balsas, ferry-boats, barcas e catraias;

 8) Não utilizar fones de ouvido, durante a navegação; e

 9) A travessia do canal balizado poderá somente ser realizada em perpendicular, tomando

como pontos de referência o Aquário municipal de Santos e a Praia do Góes no município do Gua-

rujá.  

c) Os comandantes, proprietários e condutores de embarcações miúdas e de esporte e/ou re-

creio, deverão conduzir suas embarcações com prudência e velocidade compatível para reagir com

segurança, às necessidades da navegação; orientando-se:

1) A velocidade de saída de chegada em áreas de apoio, como rampas, marinas, flutuantes e

demais aparelhos, deve ser sempre reduzida (menor que cinco nós);

2) Especial atenção deve ser dada a presença de banhistas, operações de mergulho, embarca-

ções a remo, procedendo-se com a maior cautela possível;

3) Deve ser adotada a mesma atitude ao se aproximar de embarcações fundeadas ou atraca-

das, que poderão ser danificadas;

 4) Redobrar a atenção em condições climáticas adversas;

 5) Evitar a utilização de piloto automático, devido a impossibilidade de se adotar com pres-

treza ações imediatas caso seja necessário a mudança de rumo;

d)  As embarcações de transporte de passageiros e apoio portuário que operam, exclusiva-

mente, na área 1, e cujas respectivas lotações não excedam a 50 (cinquenta) pessoas, estão autoriza-

das a dotar os medicamentos e material de primeiros socorros, observando as orientações da ANVI-

SA.

e) As embarcações envolvidas em atividades de “Banana Boat” deverão observar as exigên-

cias contidas no (Anexo 3-B).

0307 – PORTE OBRIGATÓRIO DE MATERIAL DE SALVATAGEM

O material de salvatagem de porte obrigatório são os previstos nas Normas da Autorida Ma-

rítima para Embarcações empregadas na Navegação de Mar Aberto (NORMAM-01/DPC), nas Nor-
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mas da Autoridade Marítima para Embarcações empregadas na Navegação Interior (NORMAM-

02/DPC), nas Normas da Autoridade Marítima para Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Re-

creio e para Cadastramento e Funcionamento das Marinas,Clubes e Entidades Desportivas Náuticas

(NORMAM-03/DPC) e nas Normas da Autoridade Marítima para Homologação de Material (NOR-

MAM-05/DPC). 

0308 – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

Os documentos obrigatórios (Título de Inscrição de Embarcação, Seguro Obrigatório,  Ter-

mo de Responsabilidade e Carteira de Habilitação para Amadores) poderão ser cópias autenticadas.

Aos condutores recém habilitados e ou que estão em fase de renovação e navegam portando

o protocolo, deverão utilizar a via original do mesmo, não sendo autorizada a utilização de cópias

simples, autenticadas ou mesmo o documento plastificado.

Toda embarcação cujo proprietário possuir domicílio em município fora da jurisdição da

CPSP e DelSSebastião, por ocasião da  inscrição ou transferência de propriedade, deverão compro-

var por meio de uma Declaração de Entidade Náutica da região o local de guarda da Referida em-

barcação.

As embarcações de transporte de passageiros, em especial as empregadas em turismo náuti-

co deverão confeccionar de lista de passageiros, assinada pelo proprietário ou por representante au-

torizado (Procuração registrada em Cartório), em duas vias, devendo uma permanecer a bordo e ou-

tra no ponto de embarque dos passageiros (esta recomendação não se aplica a embarcações que fa-

zem transporte de travessia de curta duração) com no mínimo Nome, Identidade, Endereço, Contato

Telefônico e plano de navegação. 
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CAPÍTULO 4

PROCEDIMENTOS PARA NAVIOS NO PORTO

SEÇÃO I
PROCEDIMENTOS PARA O TRÁFEGO E PERMANÊNCIA NO PORTO

0401 -TRÁFEGO NO PORTO
O tráfego  no  porto  obedecerá  à  legislação  vigente,  bem como  as  regras  previstas  em

convenções internacionais, ratificadas pelo Brasil, além das normas ora estabelecidas; e àquelas
emitidas  pela  Autoridade  Portuária,  quanto  à  demarcação,  posicionamento  e  utilização  dos
fundeadouros, na área do porto organizado.

A Autoridade  Portuária  (Companhia  Docas  do  Estado  de  São  Paulo  –  CODESP),  por
intermédio  de  sua  página  na  Internet,  no  endereço  www.portodesantos.com.br,  divulga  suas
Normas para o Porto. 

Na eventualidade da Administração do Porto não proceder à divulgação das Normas de sua
responsabilidade, previstas em Lei, o Capitão dos Portos a alertará, formalmente, sobre o fato e
suas possíveis implicações.

Deverá ser consultado, ainda,  o capítulo 5 desta NPCP que descreve os procedimentos
especiais e as restrições operacionais relativas aos Portos de Santos e São Sebastião. 

a) PASSAGEM INOCENTE  
1) é reconhecido, de acordo com a CNUDM - Convenção das Nações Unidas sobre o

direito  do Mar,  ratificada pelo Brasil, às embarcações  de qualquer  nacionalidade,  o direito  de
passagem inocente no mar territorial  brasileiro.  A passagem deverá ser contínua e rápida,  não
podendo ser  prejudicial  à paz,  à  boa ordem ou à segurança do Brasil.  Compreende o parar  e
fundear, desde que constituam incidentes comuns da navegação ou sejam impostos por motivo de
força maior, ou prestação de auxílio a pessoas ou embarcações em perigo no mar. Não compreende
o acesso às águas interiores ou quando para elas se dirigindo; 

2) quando, por qualquer motivo, tenha a embarcação, nacional ou estrangeira, que parar
as máquinas ou fundear no mar territorial brasileiro, o fato deverá ser comunicado de imediato à
Capitania  dos  Portos.  A comunicação deverá  informar  a  posição da  embarcação,  o  motivo da
parada ou fundeio,  a hora estimada de partida e o porto de destino. A partida efetiva também
deverá ser informada à Capitania dos Portos, tão logo ocorra. O Comando do 8º Distrito Naval, a
Capitania  dos  Portos,  ou  a  Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  em  São  Sebastião  poderão
determinar outro local de parada ou fundeio, a seu critério, quando a posição escolhida não for
conveniente  aos  interesses  da  segurança  das  vidas  humanas,  da  segurança  da  navegação,  do
ordenamento do espaço aquaviário, ou ao interesse de preservação do meio ambiente marinho; e

3) embarcações não autorizadas pela Autoridade Portuária não poderão fundear nem
permanecer sob máquinas, nas áreas delimitadas como fundeadouros dos Portos Organizados de
Santos e São Sebastião.

b) ESCUTA PERMANENTE
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Toda embarcação,  nacional  ou estrangeira,  equipada com estação radiotelefônica em
VHF, deverá manter escuta permanente no canal 16 (156.8 Mhz), quando navegando em águas
jurisdicionais brasileiras. 

As embarcações classificadas como esporte e recreio, quando navegando na Área de
Navegação Interior, poderão permanecer em escuta no canal 68, utilizado pelos clubes, marinas e
entidades náuticas para controle e apoio.

c) CHAMADA PARA IDENTIFICAÇÃO
A solicitação de identificação, no mar territorial, por navios da Marinha do Brasil ou

embarcações da Inspeção Naval, bem como das demais embarcações de fiscalização dos órgãos
públicos competentes, deverá ser prontamente atendida. 

Caso  a  embarcação  não  disponha  de  estação  radiotelefônica  em  VHF,  ou  esta  se
encontre  inoperante,  deverão  ser  empregados  sinais  visuais  que  permitam  à  embarcação
fiscalizadora a identificação solicitada.

d) BUSCA E SALVAMENTO
A CPSP e a DelSSebastião funcionam como Sub-Centros de Coordenação de Busca e

Salvamento no atendimento aos incidentes SAR (search and rescue) em suas respectivas áreas de
jurisdição. 

Os navios e demais embarcações surtos no porto constam da organização por tarefas
como Grupo de Socorro e Salvamento, podendo vir a ser engajados em atividades SAR.

É importante o entendimento da diferença entre salvamento da vida humana no mar
(SAR) e o salvamento da embarcação sinistrada, e demais bens materiais.

1) Socorro da Vida Humana
A Lei No 7.273, de 10 de dezembro de 1984, dispõe sobre a Busca e Salvamento de

Vida Humana em Perigo no Mar, nos Portos e nas Vias Navegáveis Interiores e estabelece que
qualquer pessoa é obrigada, desde que o possa fazer sem perigo para si ou para outrem, a prestar
auxílio a quem estiver em perigo de vida no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores. 

O auxílio poderá consistir em simples comunicação do fato à Autoridade Marítima.
A obrigação de prestar auxílio cessa, desde que o obrigado tenha conhecimento de

que este serviço não é mais necessário, ou quando dispensado pelo Comandante da embarcação
assistida ou pela Autoridade Marítima.

Todo  Comandante  é  obrigado,  desde  que  o  possa  fazer  sem  perigo  para  sua
embarcação, tripulação, passageiros ou para outra pessoa, a utilizar sua embarcação e meios sob
sua responsabilidade para prestar auxílio a quem estiver em perigo de vida no mar, nos portos ou
nas vias navegáveis interiores.

O Comandante de uma embarcação deverá adotar o seguinte procedimento ao tomar
conhecimento de vida humana em perigo no mar, nos portos ou nas vias navegáveis interiores:

I - dirigir sua embarcação, na maior velocidade possível, para o local onde se
encontrem as pessoas em perigo;

 II - informar às pessoas em perigo e às embarcações próximas a hora prevista
de chegada na área e os meios de que dispõe para a prestação dos serviços de busca e salvamento;
e

  III - após um abalroamento,  permanecer no local do acidente,  até  que esteja
convencido de que não há necessidade de prestar auxílio, ou até que seja liberado de tal obrigação
pelo Comandante da outra embarcação.
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O pedido de auxílio que for feito,  sem que haja  real ameaça de perigo de vida
humana, obrigará a indenização dos recursos empregados no atendimento daquela solicitação.

Nada é devido pela pessoa salva, independentemente de sua nacionalidade, posição
ou importância, e das circunstâncias em que foi encontrada.

              
2) Salvamento de Embarcações 

A atividade de Salvamento de embarcações sinistradas no mar é regulamentada pela
LEI No 7.203, de 3 de julho de 1984, que dispõe sobre a assistência e salvamento de embarcação,
coisa ou bem em perigo no mar, nos portos e nas vias navegáveis Interiores, que são serviços
remunerados, por tratar-se de bens materiais apenas.

Quando  a  embarcação,  coisa  ou  bem em perigo  representar  um risco  de  dano  a
terceiros ou ao meio ambiente, o armador ou o proprietário, conforme o caso, será o responsável
pelas providências necessárias para anular ou minimizar esse risco e, caso o dano se concretize,
pelas  suas  consequências  sobre  terceiros  ou  sobre  o  meio  ambiente,  sem prejuízo  do  direito
regressivo que lhe possa corresponder.

É facultado ao armador ou ao proprietário da embarcação, coisa ou bem em perigo, o
direito de escolha do salvador, ressalvado que a Autoridade Marítima poderá intervir em operações
de  assistência  e  salvamento,  ou providenciá-la,  quando necessário,  para  prevenir,  controlar  ou
evitar danos à propriedade de terceiros ou ao meio ambiente.

Essa intervenção não isenta o proprietário ou armador da embarcação assistida da
responsabilidade por danos a terceiros ou ao meio ambiente.
A remuneração devida pela prestação de serviço de assistência e salvamento será objeto de acordo 
entre as partes interessadas.

Se não houver acordo entre as partes, o pagamento será fixado por arbitragem ou por
tribunal competente.

e) EMBARCAÇÕES ESTRANGEIRAS
As embarcações estrangeiras afretadas, contratadas ou similares, deverão atender ao que

prescrevem estas normas e as específicas para o tráfego desse tipo de embarcação, estabelecidas
nas Normas da Autoridade Marítima (NORMAM) de números 01, 02, 03 e 04.

f) BANDEIRA NACIONAL
É obrigatório o uso da bandeira nacional em todas as embarcações brasileiras acima de 5

AB.
g) EVENTOS NÁUTICOS

Os procedimentos para realização de eventos náuticos, tais como regatas, competições,
exibições e comemorações públicas estão estabelecidos nas Normas da Autoridade Marítima para
Embarcações de Esporte e Recreio e para Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e
Entidades Desportivas Náuticas (NORMAM-03). 

Enfatiza-se a necessidade de solicitar à CPSP ou à DelSSebastião (dependendo da área
em  que  o  evento  for  ocorrer)  com  a  antecedência  mínima  estabelecida  no  item  0113  da
NORMAM-3, que é de 15 dias, a fim dos organizadores do evento se assegurarem perante a MB
de que o mesmo não estará interferindo de forma inaceitável com a navegação ou para que outras
providências eventualmente necessárias sejam t omadas.  Todo o litoral do Estado de São Paulo,
assim como várias represas na navegação interior, na área de jurisdição da CPSP e DelSSebastião,
apresentam grande  intensidade  de  tráfego  marítimo  ou  fluvial.  Desse  modo,  muitas  vezes  é
necessária a emissão de Avisos aos Navegantes  (AVGANTES) com antecedência às datas dos
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eventos náuticos,  visando a garantir  a segurança da navegação, de modo que seja dada ampla
divulgação dos AVGANTES, em tempo hábil.  

h) ATIVIDADES ESPECIAIS QUE INTERFIRAM COM O TRÁFEGO
 Apenas  nos casos  em que operações  específicas (mergulho,  sondagens,  reflutuação de

embarcações  ou  objetos,  dragagens,  lançamento  ou  retirada  de  cabos  submarinos  ou  dutos,  e
outras) interfiram com a Segurança da Navegação, ou com o ordenamento do espaço aquaviário,
de  modo  que  requeiram  medidas  especiais,  tais  como  interrupção  de  tráfego  ou  obstrução
temporária de canais de navegação, interdições temporárias de áreas marítimas, e outros casos não
previstos nas NORMAM, dependerão de Autorização da CPSP ou da DelSSebastião, conforme o
local onde poderão ocorrer. Nesses casos, a solicitação para tais atividades consideradas especiais,
deverá  ser  encaminhada,  formalmente,  com  15  dias  de  antecedência  para  a  CPSP  ou
DelSSebastião,  para  análise e  decisão  quanto  a  sua  autorização  e  data  de  realização.  A
antecedência visa a sua divulgação à comunidade marítima e náutica,  por meio de Avisos aos
Navegantes, a fim de minimizar os efeitos e impactos das interrupções do tráfego comercial nos
portos de Santos e São Sebastião.     

i) ENTRADA E SAÍDA DO PORTO     
A autorização para atracação e desatracação, fundeio e o tráfego de embarcações na área do

porto organizado, é de competência da Autoridade Portuária, conforme previsto na Lei nº 8630/93
-  “Lei  dos  Portos”,  ressalvadas  as  competências  das  demais  autoridades  quanto  a  eventual
necessidade de retenção, ou detenção de navios ou embarcações.

j)  NORMAS  PARA ORGANIZAÇÃO  E  USO  DISCIPLINADO  DAS  ÁGUAS  EM
ÁREAS ABRIGADAS

  As seguintes normas deverão ser cumpridas por todos os utilizadores de áreas abrigadas:
  1)  as  boias  de  amarração,  cadastradas  na  Capitania  ou  Delegacia,  deverão  ser

posicionadas conforme a listagem mantida arquivada nesses locais. As boias deverão ser do tipo
cônicas, pintadas de amarelo, devendo o nome da embarcação e o número da boia ser pintados em
preto no cone visível. Caso seja associado a uma entidade náutica da região, o nome desta também
deverá constar na boia. Os proprietários das embarcações devem manter seu cadastro atualizado,
sob risco de perderem o direito à concessão;

  2) o reposicionamento de boias de amarração, se necessário, correrá às expensas dos
seus responsáveis. Os proprietários das poitas que não forem reposicionadas no prazo determinado
perderão o direito às mesmas. A listagem arquivada será revista após qualquer reposicionamento;

  3) a colocação de novas poitas, além das já estabelecidas, dependerá de aprovação
prévia da Capitania ou Delegacia;

  4) os proprietários de poitas deverão manter a Capitania ou Delegacia informada de
quaisquer  alterações  quanto  ao  nome  da  embarcação,  venda,  etc,  podendo  a  autorização  ser
transferida para o adquirente desde que este regularize a documentação;

  5) deverá ser sinalizado com boias um canal de navegação, a fim de possibilitar ao
navegante o acesso seguro aos Clubes Náuticos e Marinas situadas ao longo daquele canal. A
implementação  e  a  manutenção  deste  balizamento  ficarão  a  cargo das  entidades  náuticas  ali
instaladas;

6) os Clubes Náuticos e Marinas deverão estabelecer um sistema de vigilância na
área  de  modo  a  manter  o  balizamento  em boas  condições,  e  o  canal  livre de  artefatos  que
comprometam a segurança da navegação;
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7) a critério do Agente da Autoridade Marítima, poderá ser  concedida aos Clubes
Náuticos e Marinas solicitantes uma quantidade de boias de amarração que atenda a demanda dos
seus sócios e/ou clientes;

8)  somente  com  autorização  da  Capitania/Delegacia  poderá  ser  efetuado  o
lançamento de boias de amarração (poitas). As embarcações amarradas em boias irregularmente
estabelecidas estão passíveis de multa e retirada das mesmas.

0402 – CANAL DE ACESSO E SISTEMA DE BALIZAMENTO

a) Canal de Acesso
     O Porto de Santos apresenta tráfego intenso de navios, alguns dos quais de grande porte

(comprimento > 300m, boca > 43m e calados acima de 13m).  O seu canal de acesso é estreito,
sinuoso e com profundidades acima de 14m. Em cada uma de suas margens se situam complexas e
importantes instalações  portuárias muito próximas à  linha geral  do cais  acostável.  Em função
dessas  características,  se  faz  necessária  a  descrição  de  procedimentos  e  o  estabelecimento  de
limitações operacionais relativas à velocidade, cruzamento, horários das manobras e às dimensões
dos navios, no canal de acesso, nos berços e seus acessos.

   Considerando a dinâmica do Porto de Santos e suas constantes obras de dragagem e
construção/manutenção  de  terminais,  a  CPSP,  sempre  que  houver  necessidade,  estabelecerá
procedimentos operacionais a serem adotados nas manobras no Complexo Portuário de Santos,
para  o  incremento  da  segurança,  em complemento  a  estas  normas,  a  serem respeitados  pelos
comandantes dos navios e pelos práticos.

     As dimensões dos navios possíveis de frequentar o Porto de Santos são definidas usando
como referência o PIANC e a NBR 13246 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
A fim de possibilitar a realização das manobras seguras dos navios cujas dimensões excedam os
limites previstos nas citadas publicações, e em função de determinadas características dos navios
e/ou de determinados locais de atracação, a CPSP estabelecerá em Portaria (s) específica (s) as
condições visuais e meteorológicas adequadas para a realização de tais manobras, bem como o
número de rebocadores e de práticos necessários. 

b) Sistema de Balizamento
O balizamento adotado nas águas de jurisdição da CP/DL é o Sistema de Balizamento

Marítimo – Região “B” recomendado pela associação Internacional de Autoridades em Auxílios à
Navegação e Faróis (AISM/IALA).

Esse  sistema  de  balizamento  marítimo  obedece  à  “Direção  Convencional  do
Balizamento”, como foi definida no item 0205 e os sinais náuticos utilizados obedecem às regras
gerais de identificação definidas no item 0206 da NORMAM-17/DPC.

O projeto  de  balizamento  atualmente  em vigor  no  Porto  de  Santos  obteve  parecer
favorável  por parte  do Centro de Sinalização Náutica Almirante Moraes  Rego (CAMR). Esse
parecer nº 10-11/2013 foi aprovado pela Diretoria de Hidrografia e Navegação em 15/04/2013. O
referido projeto de balizamento prevê as dimensões máximas dos navios que podem trafegar no
canal de acesso ao Porto de Santos: comprimento até 266 metros e boca até 42,8 metros.

Estudos de manobras providenciados em junho de 2013 pela CODESP, acompanhados
pela  CPSP possibilitaram,  respeitadas  as  particularidades  e  limitações  inerentes  ao  local  de
atracação,  a  definição  do  navio-tipo  autorizado  a  realizar  manobras  no  Porto  de  Santos  sem
restrições de horário (períodos diurno e noturno) e sob condições de visibilidade que permitam a
segurança da manobra (alcance maior que uma milha náutica): comprimento máximo (LOA) até
306 metros e boca até 46 metros.
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Acima dessas dimensões, sob a responsabilidade do Armador / Terminal e respeitadas as
particularidades e limitações inerentes ao local de atracação, atualmente, podem ser manobrados,
em condições  especiais,  com a  coordenação  da  Autoridade  Marítima,  Autoridade  Portuária  e
Praticagem, navios com comprimento máximo (LOA) até 336 metros, conforme estabelecido em
Portaria da CPSP.

0403 – ENTRADA, DESPACHO E SAÍDA DE EMBARCAÇÕES

O controle de entrada e saída do porto é exercido pela Seção de Despacho de Embarcações
da  Divisão  de  Inspeção  Naval  e  Vistorias  da  CPSP,  devendo  ser  cumprido  pelo  Armador,
Comandante, Agente ou Preposto da embarcação, por ocasião da entrada e da saída do porto ou
terminal.

a) Entrada
Deverão ser cumpridas as prescrições da NORMAM-08/DPC.

b) Despacho
1) Deverão ser cumpridas as prescrições da NORMAM-08/DPC.

2) A movimentação de embarcação entre portos da mesma área portuária/navegação
interior  será  efetivada  através  do  Aviso  de  Saída  e  do  Aviso  de  Entrada,  após  concedido  o
Despacho por período.

3) A CP/DL comunicará à Praticagem qualquer impedimento à saída ou entrada de
navio. Em caso de dúvidas, o Prático escalado para a manobra deverá consultar a CP/DL sobre a
situação do navio.

c) Saída
Deverão ser cumpridas as prescrições da NORMAM-08/DPC.

0404 – FERROS E AMARRAÇÃO

Os navios trafegando nos canais de acesso deverão manter ambos os ferros prontos para
largar, em emergência. Navios com restrições em seus ferros ou máquinas de suspender, ou seja,
que  não  disponham de  dois  ferros  e  duas  máquinas  de  suspender,  em condições  normais  de
operação, são considerados navios restritos quanto a sua entrada e ou saída nos portos de Santos e
São Sebastião. Esses navios deverão entrar e sair dos portos, somente em períodos diurnos; e com
rebocador, ou rebocadores com cabos passados, durante a sua navegação pelo canal do porto. O
número mínimo de rebocadores será definido, pelo Agente da Autoridade Marítima, em função do
porte, tipo e manobrabilidade do navio.  

ATRACAÇÃO / AMARRAÇÃO SEGURAS DOS NAVIOS AO CAIS 
O Porto de Santos apresenta tráfego intenso de navios, alguns dos quais de grande porte

(comprimento > 300m, boca > 43m e calados acima de 13m).  O seu canal de acesso é estreito,
sinuoso e pouco profundo. Em cada uma de suas margens se situam complexas e importantes
instalações  portuárias  muito  próximas  à  linha  geral  do  cais  acostável.  Em  função  dessas
características, os navios em movimento no canal (principalmente os de grande porte), navegando
a curta ou a média distância, no sentido transversal, dos navios atracados, estando em alta ou baixa
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velocidade, devido a interações hidrodinâmicas e marolas produzidas, tendem a provocar nesses
navios atracados movimentos longitudinais indesejáveis e a aproximar ou afastar a sua proa ou a
sua popa do cais, exigindo, portanto, esforço dos seus cabos de amarração, podendo, caso não
estejam  em  bom  estado  de  conservação  ou  não  estejam  adequadamente  amarrados  ao  cais,
acarretar o seu rompimento parcial ou total e avarias nas suas estruturas e escadas de portaló. 

Além disso, parte do cais do Porto de Santos é antigo, construído com blocos de pedra
superpostos e, de modo geral, com a necessidade de obras periódicas que garantam a manutenção
da resistência estrutural compatível com os deslocamentos dos navios que nele atracam, cabendo à
Administração do Porto e do Terminal a responsabilidade por garantir o recebimento de navios
com deslocamentos compatíveis com a resistência estrutural do local de atracação, bem como por
garantir que haja espaço livre suficiente para atracação entre navios de, pelo menos, 10% do LOA
(no caso de navios de LOA < 200m) e de pelo menos 15% do LOA (navios LOA > 200m).

Assim,  é  essencial  que  os  agentes  de  navegação  alertem  os  comandantes  dos  seus
respectivos navios agenciados com relação aos aspectos abordados acima e quanto à necessidade
de utilizarem cabos de amarração com coeficientes de resistência /elasticidade compatíveis, em
quantidade  (lançantes  e  springs),  dispositivo  (singelos  ou  dobrados)  e  estado  de  conservação
adequados,  bem como  quanto  à  necessidade  de  vigilância  constante,  para  evitar  que  fiquem
indevidamente brandos ou tesados, levando em conta as oscilações de alturas de maré e a operação
de carga ou descarga efetuada pelo navio.

Da mesma forma, é de extrema importância que os Administradores dos Terminais zelem
pela manutenção das suas condições estruturais; pela observância de que o cais acostável esteja
livre  de  quaisquer  equipamentos  ou  seus  apêndices,  próximos  (a  menos  de  dois  metros),  ou
disparados para fora da sua linha geral, que coloquem em risco a aproximação segura dos navios
para a atracação, ensejando a possibilidade de ser abortada a manobra, a bem da segurança. Cabe
aos Administradores dos Terminais atentarem também para que existam defensas em quantidade
adequada, e convenientemente distribuídas entre o navio e o terminal, para cumprirem o papel de
“defenderem” o navio atracado, de maneira homogênea ao longo do cais contra eventuais toques
no Terminal, e sem risco de exigir dos cabos de amarração do navio mais esforço do que o devido.

Seguem ilustrações abaixo, como exemplos de possível dispositivo de amarração segura de
navio ao cais:
Fig.1

Fig.2
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0405 - TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL 

a) EMBARCAÇÕES EM ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL
PARA NAVIOS 

As embarcações prestadoras de serviço de transporte de material e pessoal devem atender
as exigências previstas nas Normas da Autoridade Marítima (NORMAM 01 e 02) para o tipo de
atividade  que  exercem,  e  área  de  navegação  onde  trafegam.  A obediência  à  regulamentação
específica de demais órgãos controladores da atividade é de responsabilidade do proprietário da
embarcação,  junto  ao  órgão  fiscalizador  da  atividade  comercial  na  qual  a  embarcação  esteja
engajada. 

As  atribuições  do  Agente  da  Autoridade  Marítima  com  relação  à  fiscalização  das
embarcações que exercem essas atividades se restringe à salvaguarda da vida humana no mar e
vias navegáveis, segurança da navegação e prevenção poluição hídrica, que eventualmente possam
ser causadas por essas embarcações, no cumprimento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário
(LESTA), seu Regulamento (RLESTA), Normas da Autoridade Marítima (NORMAM) e demais
Leis em vigor, que sejam da competência da Autoridade Marítima fiscalizar o cumprimento. 

Por  esses  motivos,  não  são  emitidas,  pela  Capitania  dos  Portos  e  Delegacia  em  São
Sebastião, quaisquer autorizações referentes às atividades comerciais exercidas. 

b) EMBARCAÇÕES EM ATIVIDADE DE MERGULHO

1) atividade de mergulho profissional
A  NORMAM  15  -  Normas  da  Autoridade  Marítima  para  atividades  Subaquáticas,

estabelece normas básicas para controle e certificação de equipamentos e sistemas de mergulho,
cadastramento de empresas prestadoras de serviços subaquáticos e credenciamento de entidades
para ministrar cursos de mergulho profissional.

Estas normas deverão ser aplicadas a toda empresa ou entidade com finalidade comercial,
que execute atividades envolvendo instrução ou operações de mergulho profissional.

Não são emitidas autorizações para realização de mergulhos rotineiros, nem há necessidade
de comunicação desses mergulhos à Capitania dos Portos ou Delegacia em São Sebastião, pelas
empresas cadastradas. Tais atividades são de inteira responsabilidade das empresas cadastradas,
que devem cumprir rigorosamente o preconizado na NORMAM 15 e disponibilizar um número
adequado de embarcações de apoio, a fim de prover a necessária segurança aos mergulhadores,
principalmente quando mergulhando próximos à superfície das águas, visando evitar e impedir
qualquer acidente com embarcações trafegando na área.

As embarcações de apoio devem sinalizar perfeitamente a presença de mergulhadores na
água, exibindo a bandeira ALFA do Código Internacional de Sinais e a bandeira de cor alaranjada
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com uma faixa branca na diagonal, que também é símbolo reconhecido internacionalmente como
indicador da presença de mergulhadores na água. 

Só  há  necessidade  de  autorização  do  Agente  da  Autoridade  Marítima  quando  tais
mergulhos  possam vir a interferir com a segurança da navegação, ou seja, quando os mergulhos
forem realizados em áreas de intenso tráfego, canais, estuários, sob pontes onde haja tráfego de
embarcações, ou em rios navegáveis. Nesses casos há a necessidade de divulgação de Aviso aos
Navegantes  ou  mesmo  de  interdição  de  área  marítima,  a  critério  do  Agente  da  Autoridade
Marítima. A solicitação para realização desse tipo de mergulho deverá:

a) ser encaminhada com 8 (oito) dias de antecedência, para viabilizar a divulgação de
Aviso aos Navegantes com a necessária antecedência; 

b) descrever detalhadamente a operação, principalmente no tocante às precauções de
segurança adotadas na superfície, e os meios empregados para isso;

c) informar as coordenadas geográficas do local de mergulho;
d) datas e horários de realização; e
e) quaisquer outras informações requeridas pelo Agente da Autoridade Marítima.

2) atividade de mergulho amador (esportivo - não profissional)

Deverão  ser  cumpridos  os  seguintes  procedimentos  para  embarcação  de  apoio  ao  mergulho
amador e de esporte e recreio na presença de mergulhadores na água, considerando as atribuições
da CPSP/DelSSebastião para com a segurança da navegação, e a salvaguarda da vida humana no
mar.  Considerando,  também,  a  expressiva  atividade  de  mergulho  amador  observada  área  de
jurisdição da CPSP/DelSSebastião,  realizada  primordialmente  com a  participação de empresas
operadoras de mergulho e, finalmente, a circulação de embarcações de esporte e recreio no litoral
paulista e nas represas, em diversos locais privilegiados para a prática de mergulho, lazer e turismo
náutico, em virtude dos diversos naufrágios existentes e da beleza natural da região, disseminam-
se  as  recomendações  relacionadas  a  seguir,  com  o  propósito  de  evitar  interferência  mútua,
indesejável e perigosa, entre a embarcação de apoio ao mergulho, demais embarcações de esporte
e recreio; e mergulhador(es) na superfície ou mergulhado(s):

a) ao chegar ao local do mergulho, a embarcação de apoio ao mergulho deve içar no mastro a
bandeira de mergulho (retângulo encarnado com uma listra diagonal branca); e a bandeira “Alfa”
do Código Internacional de Sinais.
b)  a  embarcação  conduzindo  operação  de  mergulho  deve  ser  considerada  pelas  demais
embarcações como possuindo restrição para manobrar. As demais embarcações, ao cruzar com ela
deverão reduzir a velocidade para, no máximo, quatro (04) nós, observar na superfície do mar a
presença de mergulhador(es), bolhas de ar, cabo(s) e boia(s), e manter uma distância mínima de
100 metros da embarcação de apoio ao mergulho;
c) a embarcação de apoio ao mergulho deverá efetuar a vigilância visual da área,  alertando o
Comandante da embarcação sobre a presença ou aproximação de outra embarcação;
d)  chamar  a  embarcação que  se aproximar  por  meio  do VHF (canal  16),  alertando-a sobre a
existência de mergulhadores na água e, se necessário, manter entendimentos para a realização de
manobras que preservem a segurança das embarcações e, principalmente, do(s) mergulhador(es)
que se encontra(m) na água;
e) ter a bordo um tripulante pronto para indicar para a embarcação que se aproxima com o braço
estendido,  em local  de máxima visibilidade no convés,  a direção em que se encontra(m) o(s)
mergulhador(es) na água;
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f) no briefing que antecede ao mergulho, relembrar ao(s) mergulhador(es) os procedimentos para o
retorno a superfície, alertando-os para o risco representado por embarcações em movimento;
g) o(s) mergulhador(es) somente deve(m) deixar e retornar a superfície pelo cabo de fundo; e
h)  a  extremidade  do  cabo  de  fundo  na  superfície  deve  ser  sinalizada  com  bóia(s)  de  fácil
visualização.

0406 - REPAROS
É proibido, ao navio atracado, efetuar reparo que o impossibilite de manobrar, salvo em

situação  especial,  quando  autorizado  pela  Autoridade  Portuária,  em  concordância  com  a
Administração do porto ou terminal.

A movimentação entre berços de atracação de navios, impossibilitados de manobrar com
seus  próprios  recursos,  deverá  ser  executada  por  meio  de  rebocadores,  adequados  à  situação
imposta pelo reboque a ser efetuado, e o Agente da Autoridade Marítima (CPSP ou DelSSebastião)
deverá  ser  avisado  com  a  maior  antecedência  possível,  pelo  Comandante  do  navio  ou  seu
representante legal, quanto a necessidade de realização dessa manobra, a fim de que a mesma seja
analisada  pela  CPSP ou  pela  DelSSebastião,  que  decidirá  quanto  a  sua  realização  ou  não,  e
condições para realização. Em princípio, essas manobras só deverão ser realizadas em períodos
diurnos, e em horários próximos dos estofos de maré.

Não  é  permitido  que  navios  nessa  condição  fundeiem,  em hipótese  alguma,  nem em
fundeadouros internos, nem externos, sem prévia autorização do Agente da Autoridade Marítima. 

SEÇÃO II
SERVIÇO DE REBOCADORES

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

O Porto de Santos está situado num estuário abrigado, sinuoso e raso, onde vigora o regime
de  marés  semi-diurnas.  As  duas  margens  do  seu  canal  de  acesso  apresentam  complexas  e
importantes instalações portuárias muito próximas à linha geral do cais acostável. Parte desse cais
é antigo e construído com blocos de pedra superpostos e parte dele construído de forma mais
moderna, contando com estaqueamento profundo.

Essas instalações portuárias são de grande importância para a economia da região e do país.
Seu perfeito funcionamento assegura o fluxo normal de cargas. Em virtude do grande número de
navios que escalam o Porto de Santos, de diferentes portes e arquiteturas, alguns deles dotados de
equipamentos  auxiliares  de  manobras  tais  como  impelidores  laterais  (thrusters)  e  lemes  de
geometria especial, e em virtude da ocorrência de eventuais falhas nos equipamentos de bordo, que
podem acarretar riscos inadmissíveis à segurança da navegação e das manobras de atracação e
desatracação,  impõe-se o estabelecimento  de regras  relativas  ao emprego de rebocadores,  que
contribuam para que os riscos de acidentes sejam minimizados ou eliminados. Tais regras devem
ser pautadas nos conceitos da redundância e duplicidade, próprios das engenharias, que conferem
aos engenhos ou artefatos propriedades duplicadas e  funcionalmente sobrepostas,  propriedades
essas fundamentais, no que concerne à segurança das manobras.

O acompanhamento de,  pelo menos,  um rebocador durante a navegação dos navios  ao
longo  do canal  de  acesso,  bem como o  emprego de  rebocadores  nas  manobras  de  atracação,
desatracação e movimentação nos portos ou terminais de Santos, Guarujá e Cubatão (USIMINAS
e  VALEFÉRTIL)  serão  obrigatórios,  em  observância  às  normas  a  seguir  mencionadas  e  aos
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Procedimentos  Especiais  constantes  do  capítulo  5  destas  NPCP.  A obrigatoriedade  do  uso  de
rebocadores  deverá  ser  respeitada  pelos  Armadores. A  quantidade  de  rebocadores a  serem
empregados na manobra e o estabelecimento do dispositivo de reboque são da competência e
responsabilidade do Comandante do navio, assessorado pelo Prático.

0408 – SITUAÇÕES DE MAIOR RISCO

Nas seguintes situações deverá haver o acompanhamento de pelo menos 1 rebocador desde
antes da Fortaleza da Barra para as entradas, e até a Fortaleza da Barra para saídas, a tabela abaixo
sugere parâmetros para o uso de rebocadores em manobras no Porto de Santos, tanto em relação à
quantidade quanto em relação ao tempo, em função da distância percorrida,  de uso.  Para isso
foram usados os seguintes critérios:

 Dimensões e carregamento do navio (LOA, calado, dwt e carregamento)
 Condições do navio (idade, tipo de carga, histórico e condições)
 Manobra (localização do berço / com ou sem “giro”)

Condições da Corrente de Maréde acordo com as seguintes situações:

Carga perigosa e/ou de dano potencial ao meio-ambiente
Ex.: Navios tanque, gaseiros, químicos 

Navios pesados e/ou de grandes dimensões
Loa>280m, calado>12m ou dwt>80.000t

Navios velhos (cabo passado)
Idade igual ou maior que 18 anos

Navios de passageiros

Histórico de incidentes do navio ou da Empresa de navegação (cabo 
passado)
Tanto na ZP16 quanto em outras ZPs

Deficiência conhecida (cabo passado)
Falta de ferro, problema de máquina, equipamentos deficientes, navio 
abicado etc.
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2) QUANTO AO NÚMERO DE REBOCADORES DURANTE AS MANOBRAS

Navios constantes na tabela 1 acima
(exceto passageiros)
Carga perigosa/danosa ao meio-ambiente, 
navios velhos, histórico de acidentes ou 
com deficiências 

Pelo menos 2 rebocadores 

Navios carregados
Calado>85% do summer draft

Pelo menos 2 rebocadores 

Os seguintes Navios restritos:
230m< Loa<280m; 11m <calado<12m; ou 
60.000t <  dwt <80.000t

Pelo menos 2 rebocadores para manobras com giro.

Um 3º rebocador é recomendado para as manobras na
Alamoa com maré de sizígia ou com giro.

Os seguintes Navios restritos:

280m< Loa < 306m, 12m < calado < 13,2m; 
ou 80.000 t < dwt < 100.000t

Pelo menos 2 rebocadores, com bollard pull maior que 45t
cada um.

Um 3º rebocador é recomendado para manobras com giro.
 Para manobras no TECON, TEV, TGG, TERMAG, do

Arm29 ao Arm37, BTP e EMBRAPORT, o 3º rebocador
pode ser dispensado se o navio possuir Bow Thruster/Stern
Thruster com potência total igual ou superior a 3.000 HP 

Os seguintes Navios restritos:

306m < Loa < 336m, calado >13,2m;          
ou dwt > 100.000t

Pelo menos 2 rebocadores, um com bollard pull maior que
45t e o outro com bollard pull maior que 60t.

Um 3º rebocador é recomendado para manobras com giro.
 Para manobras no TECON, TEV, TGG, TERMAG, do

Arm29 ao Arm37, BTP e EMBRAPORT, o 3º rebocador
pode ser dispensado se o navio possuir Bow Thruster/Stern
Thruster com potência total igual ou superior a 4.000 HP 

Independentemente do tamanho e do 
calado do navio

Manobra entre o Arm 39 e o Arm37, entre a Cutrale e o 
TGG, entre o Arm27 e o Arm11 e no Saboó - Pelo menos 2 
rebocadores para as manobras com maré de sizígia ou com 
giro.

Independentemente do tamanho e do 
calado do navio

Manobra no Valongo  - Pelo menos 2 rebocadores

Um 3º rebocador, de acordo com Portaria específica /CPSP 
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OBS.:

a) Estes parâmetros não valem para manobras diferenciadas ou experimentais, como por exemplo,
os navios transportadores de portainers, que serão estabelecidos caso a caso. 

b)  Para  condições  extraordinárias,  por  exemplo,  um berço  com deficiências  estruturais
pode-se acrescentar temporariamente um rebocador aos parâmetros da tabela.

0409  –  RECOMENDAÇÕES  SOBRE  TIPO  E  MÉTODO  E  EMPREGO  DE
REBOCADORES

a) NORMAS GERAIS DE EMPREGO DE REBOCADOR NOS PORTOS DA BAIXADA
SANTISTA 

1) Os rebocadores deverão cumprir o determinado nas NORMAM, quanto ao Certificado
de Tração Estática.

2)  No  caso  da  chegada  à  área  de  jurisdição  da  CPSP /  DelSSebastião  ou  partida  dos
rebocadores para outros portos, será necessária a comunicação do fato à CPSP / DelSSebastião.

3) 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 prestadores de
serviços. Como medida preventiva de segurança, o Capitão dos Portos ou Delegado poderá avaliar
a necessidade de um rebocador de mar aberto acompanhar todas as manobras realizadas pelos
demais rebocadores.

4)  Os  rebocadores  deverão  ter  dispositivos  apropriados  e  utilizar  cabos  de  reboque
próprios.

5)  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  ocorrer  mediante  acordo  entre  o  contratante,  armador  ou  agente,  e  o
contratado, empresa de rebocadores.

6) Nas manobras de rebocadores junto à proa dos navios é proibida a passagem de cabo de
reboque  arriando-o  pela  proa  para  ser  apanhado  com croque  pela  guarnição  do  rebocador.  A
passagem do cabo deverá ser feita por meio de retinida, lançada a partir do castelo de proa em
direção ao  convés  do  rebocador,  de  modo a  evitar  a  excessiva  aproximação  rebocador/navio,
reduzindo os efeitos da interação hidrodinâmica entre as embarcações. O fiel cumprimento deste
item é  de  responsabilidade  do  Mestre  do  rebocador  que,  por  operar  na  navegação  de  apoio
portuário tem obrigação de conhecer estas NPCP; e do Comandante do navio, que não é isento do
cumprimento das presentes Normas, das quais deverá tomar conhecimento por seus representantes
legais (Agentes).

0410 – SITUAÇÕES DE FORÇA MAIOR
Em casos de força maior, o Capitão dos Portos ou Delegado poderá autorizar manobras

fora  das  regras  estabelecidas  por  estas  normas,  por  meio  de  requerimento  do  Armador  ou
responsável  pela  embarcação,  com  a  concordância  do  Comandante.  A autorização  que  será
concedida, tendo sempre em vista as condições mínimas de segurança da navegação, não eximirá
seus  requerentes  Armador  e/ou  Agente  Marítimo,  e  seu  executante,  o  Comandante,  de  suas
responsabilidades  legais.  Entende-se  como  força  maior  as  situações  em  que  não  haja
disponibilidade de rebocadores, ou a quantidade ou “BOLLARD PULL” existentes no Porto sejam
inferiores ao estabelecido por estas normas.
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0411 – DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
a)  As  manobras  realizadas  pelo  navio  são  de  responsabilidade  de  seu  Comandante,

devendo, portanto, ele interceder, se houver comprometimento da segurança da navegação;
b) Recomenda-se que o Comandante troque informações prévias com a Praticagem (se

estiver sendo usada) e/ou com os mestres dos rebocadores sobre a manobra a ser feita, a bacia de
evolução e as características do próprio navio; 

c) Por ocasião da desatracação, os navios dotados de “bow thruster” e “stern thruster” não
deverão utilizá-los nos locais determinados pela Administração do Porto (Autoridade Portuária), a
fim de  evitar  desgastes  da  parte  inferior  do  cais,  devendo  esses  navios,  nesses  casos,  serem
considerados como não possuidores desses equipamentos; e
          d) para a atracação de navios com tonelagem superior a 10.000 AB, nos terminais de
petróleo e seus derivados e químicos, recomenda-se o emprego de dois rebocadores com cabo
passado, independentemente da dotação de thrusters. 

SEÇÃO III
PRATICAGEM

0412 - PROPÓSITO
Esta  seção  regulamenta  o  serviço  de  praticagem  e  as  normas  para  a  manutenção  de

qualificação de  Práticos e para exame de habilitação de Praticante de Prático (PPR) na área de
jurisdição da Capitania dos Portos de São Paulo e da sua Delegacia subordinada, onde se encontra
a Zona de Praticagem (ZP-16), que compreende os portos e terminais aquaviários do litoral do
Estado de São Paulo. 

0413 – SERVIÇO DE PRATICAGEM
Recomenda-se  aos  Práticos  a  observância  das  Normas  da  Autoridade  Marítima  para  o

Serviço de Praticagem  (NORMAM-12), particularmente, no que diz respeito às informações  a
serem prestadas à  Capitania  dos  Portos  de  São  Paulo  e  sua  Delegacia  em São  Sebastião  de
irregularidades  ocorridas  nas  manobras,  entendendo-se  como  irregularidades:  o  balizamento
danificado  ou  fora  de  posição,  navios  que  apresentem  deficiências  de  máquinas  ou
manobrabilidade, movimentação de embarcações (miúdas, dragas, balsas etc) que coloquem em
risco os navios navegando nos canais de acesso aos diversos portos e terminais,  deficiências de
rebocadores e outras que possam vir a representar risco para a segurança do tráfego aquaviário, a
salvaguarda da vida humana, a preservação do meio-ambiente e a integridade dos navios e das
instalações portuárias.

0414 – CARACTERÍSTICAS, ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DA ZP-16 E NÚMERO DE
PRÁTICOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS FAINAS DE PRATICAGEM

a) PRATICAGEM OBRIGATÓRIA 
Nos Complexos Portuários de Santos e Baixada Santista / São Sebastião e TEBAR, a

praticagem será obrigatória, nas suas respectivas áreas de obrigatoriedade, durante a navegação de
praticagem e nas manobras de atracação, desatracação, mudança de berço, amarrar e desamarrar as
bóias, fundear e suspender. 

-4-14-



OSTENSIVO NPCP-SP

As seguintes embarcações estão dispensadas do Serviço de Praticagem, ressalvadas as
Portarias  emitidas  pela  CPSP/DelSSebastião  sobre  as  manobras  em  determinados  locais
específicos que possam vir a comprometer a segurança do tráfego aquaviário:

1) As classificadas, exclusivamente, para operar na navegação interior e que arvorem
bandeira brasileira;

2) As de bandeira brasileira com AB até 2000, de qualquer tipo;
3)  As  de  bandeira  estrangeira  com AB até  2000,  desde  que  atendam aos  seguintes

requisitos:
(a) Sejam contratadas por empresa brasileira que tenha sua sede e administração no país;

e
(b) Sejam comandadas por marítimo brasileiro.
4) As empregadas em navegação de apoio marítimo, conforme definido no art. 3º Inciso

I, alínea c) da RLESTA, com AB até 3000, desde que atendam aos seguintes requisitos:
(a) Sejam de bandeira brasileira. Se de bandeira estrangeira, desde que contratadas por

empresa brasileira que tenha a sua sede e administração no País e comandadas por marítimos
brasileiros;

(b)  Possuam  equipamento  auxiliar  de  manobra,  tais  como:  “bow  thruster”,  “stern
thruster”, propulsão azimutal ou similares;

(c) Possuam DGPS; e
(d) Estar com o AIS ativo.
5) As empregadas em navegação de apoio marítimo, conforme definido no art. 3º Inciso

I, alínea c) da RLESTA, com AB maior que 3000 e menor ou igual a 5000, desde que atendam aos
requisitos listados no inciso 4) e que constem nominalmente em Portaria do Diretor de Portos e
Costas, inclusive especificando os portos válidos para essa concessão.

6) As embarcações com AB maior que 2000 engajadas em operação de dragagem, desde
que atendam aos seguintes requisitos:

(a) Sejam de bandeira brasileira. Se de bandeira estrangeira, desde que contratadas por
empresa brasileira que tenha a sua sede e administração no País e - 4- 2 - NORMAM-12/DPC Mod
4 comandadas por marítimos brasileiros;

(b) O trajeto esteja compreendido entre a área de dragagem e a área de despejo;
(c) Tenha sido realizado adestramento com Prático de, no mínimo, cinco navegações de

praticagem, no trajeto entre a área de dragagem e a área de despejo e vice-versa; e
(d) Que seja efetuada consulta obrigatória à Estação de Praticagem quanto à sequência a

ser observada nas manobras de entrada e saída do porto e dentro da ZP.
7) As embarcações classificadas como Petroleiro, com AB até 3000, desde que atendam

aos seguintes requisitos:
(a) Sejam de bandeira brasileira. Se de bandeira estrangeira, desde que contratadas por

empresa brasileira que tenha a sua sede e administração no país e comandadas por marítimos
brasileiros;

(b)  Possuam  equipamento  auxiliar  de  manobra,  tais  como:  “bow  thruster”,  “stern
thruster”, propulsão azimutal ou similares;

(c) Possuam DGPS; e
(d) Estejam com o AIS ativo.
As embarcações com arqueação bruta (AB) maior que 500, com praticagem facultativa,

devem, obrigatoriamente, comunicar suas movimentações dentro da ZP à respectiva Estação de
Praticagem, visando o controle e a segurança do tráfego aquaviário.

b) ÁREAS DE OBRIGATORIEDADE
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    Nos Complexos Portuários de Santos e Baixada Santista - do paralelo 240 00’33”S até o
local de atracação.

    No Porto de São Sebastião e TEBAR:
                1) pela entrada Norte – da interseção do canal de São Sebastião com o alinhamento dos
pontos 23º 43’ 18” S / 045º 20’ 12” W e 23º 43’ 00” S / 045º 21’ 18” W até os locais de atracação;
e

  2) pela entrada Sul – da interseção do canal de São Sebastião com o alinhamento dos
pontos 23º 53’ 36” S / 045º 28’ 00” W e 23º 52’ 42” S / 045º 29’ 00” W até o local de atracação.

 
c) SOLICITAÇÃO DO PRÁTICO (PRATICAGEM)
     Nos Complexos Portuários de Santos e Baixada Santista, deverá ser feita diretamente

por  meio  de  entendimentos  com  a  Estação  de  Praticagem  de  Santos,  que  mantém  escuta
permanente nos canais 11 e 16 (VHF).

     No Porto  de São Sebastião e TEBAR, a solicitação do Prático para as “fainas de
entrada” deverá ser feita por meio do Agente de Empresa de Navegação ou do Terminal Marítimo
Almirante Barroso (TEBAR), quando tratar-se de navios destinados àquele terminal, com 24 horas
de  antecedência  via  estação  rádio  PPS  (Santos  Rádio)  ou  PTS  (São  Sebastião  Rádio),
especificando  o  ETA do navio.  A Estação de  Praticagem do Canal  e  Porto  de  São Sebastião
(PRATICAGEM CONTROLE) mantém escuta permanente no canal 16 (VHF).

d) LOCAL DE RECEBIMENTO E DISPENSA DO PRATICO
Nos  Complexos  Portuários  de  Santos  e  Baixada  Santista,  o local  de  recebimento  e

dispensa do Prático será o ponto de coordenadas Latitude 240 00’33”S e Longitude 0460 20’12”W,
nas proximidades da bóia 1 do canal de acesso ao porto de Santos.

No Porto de São Sebastião e TEBAR:
- Entrada Norte - no ponto de coordenadas: Lat 23° 42’ 00” S / Long 045° 21’ 00” W; e

  - Entrada Sul     - no ponto de coordenadas: Lat 23° 53’ 30” S / Long 045° 29’ 30” W.
 

O serviço de Praticagem será utilizado durante a navegação de praticagem e nas manobras
de suspender, atracar, fundear, amarrar e desamarrar as bóias, mudar de fundeadouro ou de cais, na
entrada e saída de dique e nas manobras de alar ao cais quando utilizando rebocadores, de acordo
com o estabelecido nestas normas. 

As embarcações deverão içar nos seus mastros o sinal de “Chamada de Prático”, segundo o
Código  Internacional  de  Sinais,  enquanto  aguardam a  chegada  do  Prático,  fundeadas  ou  sob
máquinas próximo ao ponto de espera de prático.

0415 – ESCALA ÚNICA DE RODÍZIO PARA PRÁTICOS

Nos Complexos Portuários  de Santos  e  Baixada  Santista,  a  escala  de rodízio única  de
serviço de Prático deverá ser elaborada pelo Representante Único do Serviço de Praticagem de
Santos. Em São Sebastião e TEBAR, a escala de rodízio única de serviço de Prático deverá ser
elaborada pelo Representante Único do Serviço de Praticagem em São Sebastião. Até o dia 28 de
cada  mês,  as  escalas  de  rodízio  únicas  do  mês  subsequente   deverão  ser  encaminhadas,
respectivamente, à Capitania dos Portos e à Delegacia em São Sebastião, de acordo com o previsto
na NORMAM-12. 

0416 – OBRIGAÇÕES DO COMANDANTE
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a) DEVERES DO COMANDANTE

Ao Comandante da embarcação, quando utilizando o serviço de praticagem, compete,
além de cumprir o previsto no item 0230 da NORMAM-12, não dispensar o Prático antes do ponto
de  espera/dispensa  de  Prático  da  respectiva  ZP,  quando  esta  for  de  praticagem  obrigatória,
preencher e assinar o modelo de Comprovação de Manobra (Anexo 4-A).

OBS: A presença do Prático a bordo não desobriga o Comandante e a equipe do passadiço
(tripulação de serviço)  de  seus  deveres  e  obrigações,  devendo as  ações  do  Prático,  durante  a
execução das manobras, serem por eles monitoradas, a fim de que não haja comprometimento da
segurança da navegação. 

b) ESCADA DE PRÁTICO
Os  seguintes  itens  atinentes  ao  uso  da  escada  de  prático  devem  ser  observados  pelo

Comandante do navio:
1) o emprego da escada de Prático é exigido às embarcações que venham a utilizar o

serviço da praticagem;
2) a escada de Prático deverá ser mantida safa e em bom estado, de forma a permitir

o seu embarque e desembarque com toda segurança, podendo ser, também, utilizada por outras
pessoas, por ocasião da entrada ou saída de um navio no porto;

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

4) que se situe preferencialmente na parte plana do costado, à meia-nau, a sotavento;
5) as especificações técnicas de instalações deverão atender as normas internacionais

em vigor;
6) o prático, ao se aproximar do navio, deve usar o seu equipamento VHF portátil,

para verificar se o oficial responsável pela escada está em seu posto, munido de rádio VHF, de
modo a poder informar que a escada está pronta para ser usada; 

7) o prático poderá recusar-se a embarcar, enquanto a escada de prático não oferecer
condições de segurança, devendo comunicar, de imediato, o fato e os motivos de sua decisão à
Capitania dos Portos ou Delegacia com jurisdição sobre a área; e

8) a escada de prático deverá ser recolhida após o desembarque do prático.

0417 – OBRIGAÇÕES DO PRATICO E DO PRATICANTE DE PRÁTICO

a) DEVERES DO PRÁTICO

Ao Prático, quando em serviço de praticagem, compete cumprir o previsto no item 0228 da
NORMAM-12.

b) DEVERES DO PRATICANTE DE PRÁTICO

Ao Praticante de Prático compete cumprir o previsto no item 0229 da NORMAM-12.

0418 - IMPRATICABILIDADE 
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É competência do Capitão dos Portos/Delegado declarar a impraticabilidade da barra em
sua respectiva área de jurisdição, conforme previsto no item 0232 da NORMAM-12.

O prático, no decorrer das manobras, ao constatar qualquer fato ou ocorrência que implique
em risco à segurança do tráfego aquaviário, à salvaguarda da vida humana, à preservação do meio
ambiente, tais como: condições meteorológicas (de mar, vento e visibilidade) adversas, acidentes
ou  fatos  da  navegação,  deficiências  técnicas nos  navios  ou  suas  tripulações,  desfavoráveis à
realização da praticagem, entrará em contato, diretamente ou por meio da Estação de Praticagem,
com a Capitania dos Portos/Delegacia, a fim de prestar as informações pertinentes que subsidiarão
a  CPSP/DelSSebastião  a  declarar  a  impraticabilidade  da  barra,  autorizar  que  o  Serviço  de
Praticagem deixe de ser prestado, ou impedir a entrada e saída de embarcações. 

Quando a Atalaia (Estação da Praticagem) receber da CPSP/DelSSebastião, por e-mail ou
por fax, a declaração de impraticabilidade da barra que também é disseminada à Administração dos
Portos  (Autoridade Portuária),  Terminais,  Operadores/Agentes  de Navegação,  e  demais  órgãos
envolvidos,  disseminará  tal  decisão  aos  navios  que  estejam  fundeados  ao  largo,  aguardando
entrada  no  porto,  e  àqueles  que  estejam aguardando  a  saída  do  porto,  suspendendo  todas  as
manobras na área onde a impraticabilidade for aplicável. 

A impraticabilidade da barra poderá ser:
a) total, quando condições desfavoráveis desaconselharem a realização de quaisquer fainas

de  praticagem  nos  complexos  portuários, seus  canais  de  acesso,  bacias  de  evolução  e
fundeadouros; ou

b)  parcial,  quando  condições  desfavoráveis  meteorológicas  ou  técnicas-materiais  (mau
estado das defensas / flutuantes / cabeços, profundidade insuficiente para determinado limite de
calado, falta de espaço seguro para as manobras dos navios e existência de obstáculos no local das
manobras)  aconselharem  restrições  que  se  apliquem:  a  um  determinado  local;  ou  a  um
determinado tipo de navio / manobra; ou a um calado limite de navegação. 

Os  parâmetros  das  condições  meteorológicas  desfavoráveis,  para  nortear  a
impraticabilidade total ou parcial na ZP, considerados isoladamente, são os seguintes:

I) mar  (vagas  > 3,0  metros,  impraticabilidade  total;  vagas  > 1,5  metros,
impraticabilidade parcial, para navios LOA > 306 metros);

II) vento (intensidade mantida > 30Nós ou rajadas > 35Nós, impraticabilidade total;
intensidade mantida > 17Nós ou rajadas > 25Nós, impraticabilidade parcial para
navios de LOA > 306 metros e Navios de grande área vélica, como Navios Ro-
Ro ou Navios em lastro); e

III) visibilidade (alcance < 0,5 milha náutica, impraticabilidade total; e alcance < 1
milha náutica, impraticabilidade parcial para navios de LOA > 306 metros e para
navios que tenham quaisquer obstruções à linha de visada entre o passadiço/proa
do navio). 

Além do contido nos itens 0233 e 0234 da NORMAM-12, que tratam da impossibilidade
de embarque/desembarque do Prático, cabe destacar que nas manobras de entrada, caso não haja
segurança para o seu embarque no ponto de espera do Prático, bem como nas manobras de saída,
caso  não  haja  segurança  para  o  seu  desembarque  no  mesmo  ponto,  o  Capitão  dos  Portos  /
Delegado  poderá  estabelecer  a  condição  de  “Praticagem  Indireta”.  Ao  ser  estabelecida  essa
condição,  a  Estação  de  Praticagem  disseminará  aos  Agentes  de  navegação  dos  navios  de
entrada/saída, que, por sua vez, devem disseminá-la, antes da confirmação de cada manobra, aos
seus  respectivos  comandantes.  Cabe ao  comandante  decidir  previamente,  enquanto  perdurar  a
condição de “Praticagem Indireta”,  se está de acordo com o embarque/desembarque em ponto
diferente do ponto de espera do Prático ou se prefere aguardar o restabelecimento da condição de
“Praticagem Normal ou Direta” para dar prosseguimento à manobra.  Essa decisão do comandante

-4-18-



OSTENSIVO NPCP-SP

do navio deverá ser participada pelo seu respectivo Agente de navegação à Estação de Praticagem,
antes de uma possível confirmação do horário de manobra.

Nas  manobras  de  entrada,  na  condição  de  praticagem  indireta,  o  Comandante  da
embarcação, sob sua exclusiva responsabilidade,  poderá conduzir  a embarcação para entrar no
porto, até um lugar seguro que permita o embarque do Prático, observando os sinais ou orientações
que,  da  lancha  da  praticagem,  lhes  forem  transmitidos  pelo  Prático,  estando  devidamente
identificado. 

Nas manobras de saída, na condição de praticagem indireta, o Comandante da embarcação
desembarcará  o  prático  em  local  abrigado  e  prosseguirá  para  fora  do  porto  e  barra  afora,
observando  os  sinais  ou  orientações  via  rádio  que,  da  lancha  da  praticagem,  lhes  forem
transmitidos pelo Prático. 

0419 - QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO

a) PROGRAMA D  E QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO  
Conjunto de atividades, em conformidade com o previsto na Seção II do Capítulo 2 da

NORMAM-12, por meio das quais os Praticantes de Práticos realizam sua preparação de maneira a
se credenciar para a realização do Exame de Habilitação para Prático. Nesse programa deverão
estar previstos os mecanismos que possibilitem o monitoramento do treinamento e do desempenho
do  Praticante,  com o  propósito  maior  de  aprimorar  a  qualidade  e  eficiência  dos  Serviços  de
Praticagem. 

O Anexo 4-B e seus apêndices apresentam o “Programa Mínimo de Qualificação do
Praticante de Prático”,  que consolida  os  requisitos,  procedimentos,  diretrizes  e  metas  a  serem
cumpridos pela Praticagem de Santos e pelos Praticantes de Prático de maneira a credenciá-los ao
Exame de Habilitação para Prático nos Complexos Portuários da Baixada Santista. 

b) SOLICITAÇÃO DE EXAME DE HABILITAÇÃO PARA PRÁTICO
Após a conclusão do Programa Mínimo de Qualificação do Praticante de Prático”, até

90  (noventa)  dias  antes  do  término  do  prazo  de  validade  do  Certificado  de  Habilitação  de
Praticante de Prático, o Praticante de Prático poderá requerer ao Agente da Autoridade Marítima
(CPSP) que seja submetido ao exame de habilitação para Prático.  Tal requerimento deverá ser
acompanhado da “Declaração de Conclusão do Programa Mínimo de Qualificação do Praticante
de  Prático”  e  de uma “Declaração de Avaliação Satisfatória  em Programa de  Qualificação de
Praticante  de  Prático”,  de  acordo  com  modelo  constante  da  NORMAM-12,  fornecida  pela
Praticagem de Santos.

c) EXAME DE HABILITAÇÃO PARA PRÁTICO

i) PROPÓSITO 
Estabelecer os procedimentos relativos ao Exame de Habilitação para Prático na ZP-16.

ii) PLANEJAMENTO, PREPARAÇÂO e APOIO ADMINISTRATIVO AO EXAME
Caberá ao Setor designado pelo Capitão dos Portos de São Paulo a preparação do Exame

de  Habilitação  para  Prático  e  todas  as  providências  de  cunho  administrativo  pertinentes  à
consecução  do  mesmo,  inclusive  quanto  aos  contatos  prévios  com  as  agências  dos  navios
envolvidos,  acertos  de  horários,  documentação  e  coordenação  com  os  membros  da  Banca
Examinadora.
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O exame será realizado para os Complexos Portuários da Baixada Santista e constará de
avaliação prático-oral de manobras em navios presentes na Baixada Santista, realizadas de acordo
com a oportunidade, devendo ser iniciado até 45 dias após a solicitação do PPR, sendo a data de
início comunicada ao interessado por documento formal do Capitão dos Portos de São Paulo. O
exame em São Sebastião e TEBAR somente será realizado após o cumprimento do Programa
Mínimo de Qualificação do Praticante de Prático, naquela área.

Caberá ao Presidente da Banca Examinadora, após ouvir os demais membros, a escolha
do navio e as manobras a serem realizadas. Os demais membros da Banca avaliarão o Praticante de
Prático (PPR) em manobras de atracação/desatracação, em especial quanto aos requisitos previstos
nos Anexos 4-I e 4-J.

Os examinadores efetuarão perguntas ao PPR pertinentes aos itens em exame, atentando
para não interferirem nas manobras a ponto de colocar em risco a segurança das mesmas.

Durante o período em que o PPR em avaliação estiver a bordo do navio ou mesmo da
embarcação  do  Prático  e  até  o  seu  desembarque,  o  exame  estará  em  curso,  cabendo  nessas
ocasiões, inclusive, perguntas por parte dos examinadores.
                O PPR realizará as manobras assistido pelo Prático de Serviço que a qualquer momento
poderá, assim como o Comandante, em prol da segurança, interferir ou mesmo assumir a manobra
do navio. O Comandante deve ser previamente alertado dessa premissa básica.

iii) PROCEDIMENTOS DA BANCA EXAMINADORA 
A Banca Examinadora, designada por Portaria específica do Capitão dos Portos, avaliará

à  luz  dos  assuntos  previstos  na  NORMAM-12,  o  desempenho  e  o  conhecimento  do  PPR,
atribuindo-lhe notas conceituais.

iv)  CONCEITOS 
 Os examinadores poderão, a seu critério, tecer comentários ou outras considerações a

respeito  de  suas  avaliações  e  impressões,  registrando-as  no  modelo  pertinente.  No  caso  de
avaliação  com  conceitos  Deficiente  ou  Inapto,  obrigatoriamente  deverão  ser  registrados
comentários justificativos no modelo próprio. O resultado da manobra efetuada deve ser registrado
no modelo constante dos Anexos 4-I e 4-J.

Os conceitos a serem atribuídos serão dados em termos de graus, em números inteiros,
de 1 a 5, a saber:

    Excelente........... 5 
    Muito Bom........ 4
    Bom....................3
    Deficiente...........2
    Inapto..................1

v)  MODELOS
     O Comandante do navio em manobra preencherá o modelo do Anexo 4-G.
     O plano de manobras a serem avaliadas é o discriminado no Anexo 4-H (Manobras

Previstas).
     O modelo constante do Anexo 4-I deverá ser preenchido e assinado pelos componentes

da Banca Examinadora, em cada manobra.
     Ao final de cada manobra, os modelos preenchidos serão entregues ao oficial designado

Pelo Capitão dos Portos.
     O modelo do Anexo 4-J (Avaliação Geral) deverá ser preenchido ao final do exame,

considerando as avaliações realizadas. 
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                 Os modelos preenchidos serão arquivados no Setor designado pelo Capitão dos Portos,
por um período de 5 anos.

vi) MANOBRAS A AVALIAR
O presidente da Banca Examinadora, à luz do desempenho do PPR e das avaliações e

comentários  feitos  pelos  membros  da  Banca,  poderá  decidir  por  uma  redução  no  número  de
manobras previstas  no Anexo 4-H,  considerando criteriosamente as diferentes  possibilidades  e
situações referentes às manobras na área.

vii) REUNIÕES DE CRÍTICA
                Poderão ser realizadas reuniões de crítica da Banca Examinadora após cada manobra
realizada, a critério de seu Presidente.

viii) APROVAÇÃO 
A nota mínima para aprovação será a obtenção,  em todas as manobras,  de conceito

BOM em todos os itens avaliados.
Para ser considerado aprovado para ascensão à categoria de Prático, o PPR não poderá

ter conceito DEFICIENTE ou INAPTO atribuído por mais de um examinador em nenhum item de
cada manobra. Caso isso ocorra, deverá repetir o mesmo tipo de manobra, nas circunstâncias que
mais se aproximem das vigentes na manobra anterior.

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

Concluído o exame, a CPSP encaminhará para a DPC a Ordem de Serviço que divulga a
aprovação no Exame de Habilitação para Prático, acompanhada da Ata de reunião de avaliação,
assinada pelos membros da Banca Examinadora. O Praticante de Prático aprovado no Exame de
Habilitação para Prático  será habilitado como Prático,  sendo tal  ato formalizado por  meio de
Portaria e emissão do competente Certificado de Habilitação de Prático pela DPC, cujo modelo
consta da NORMAM-12.

Considerando as peculiaridades locais relacionadas às manobras dos navios na ZP-16,
na Ordem de Serviço da CPSP que divulga a aprovação no Exame de Habilitação para Prático,
bem como  no  verso  do  Certificado  de  Habilitação  emitido  pela  DPC constarão  as  seguintes
observações:

1ª Fase: Habilitação restrita por oito (8) meses a manobras nos navios até 35.000AB e
calado máximo até 11m, nos Complexos Portuários da Baixada Santista;

2ª Fase: Habilitação restrita por oito (8) meses a manobras nos navios até 45.000AB e
calado máximo até 11m, nos Complexos Portuários da Baixada Santista;

3ª Fase: Habilitação restrita por oito (8) meses a manobras nos navios até 50.000AB e
calado máximo até 12m, nos Complexos Portuários da Baixada Santista;

4ª Fase: Habilitação restrita por oito (8) meses a manobras nos navios até 55.000AB e
calado máximo até 12,50m, nos Complexos Portuários da Baixada Santista; 

5ª Fase: Habilitação restrita por oito (8) meses a manobras nos navios até 60.000AB e
calado máximo até 12,50m, nos Complexos Portuários da Baixada Santista; e

 6ª Fase: Habilitação restrita por oito (8) meses a manobras nos navios até 70.000AB e
calado máximo até 13m, nos Complexos Portuários da Baixada Santista.

Ao final da 3ª fase de restrição, o Prático estará apto a dar início à fase de Treinamento
do Programa Mínimo de Qualificação no Porto de São Sebastião e no TEBAR.
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Ao final  da  6ª  fase de restrição,  o  Prático será considerado “Pleno” nos  complexos
portuários da Baixada Santista.
PROGRAMA  MÍNIMO  DE  QUALIFICAÇÃO  DO  PRÁTICO  NO  PORTO  DE  SÃO
SEBASTIÃO E NO TEBAR

Tendo  em  vista  as  peculiaridades  das  manobras  realizadas  pelos  Práticos  em  São
Sebastião, particularmente, o grande porte e calado dos navios que freqüentam o TEBAR, bem
como  o  elevado  potencial  de  dano  ambiental,  em  conseqüência  de  um  eventual  acidente,  o
Programa de Qualificação, naquela área, somente será iniciado depois que o Praticante (já Prático
nos Complexos Portuários da Baixada Santista) tiver cumprido as três primeiras fases de restrição
nos Complexos Portuários da Baixada Santista.

O Anexo 4-K e seus apêndices apresentam o “Programa Mínimo de Qualificação do
Prático no Porto de São Sebastião e no TEBAR”, que consolida os requisitos, procedimentos,
diretrizes  e  metas  a  serem  cumpridos  pela  Praticagem  de  São  Sebastião  e  pelos  Práticos
estagiários, de maneira a credenciá-los ao Exame de Habilitação para Prático no Porto de São
Sebastião e no TEBAR. O Capitão dos Portos de São Paulo poderá deixar a cargo de um setor pré-
designado  da  CPSP ou  delegar  ao  Delegado  em  São  Sebastião  a  preparação  do  Exame  de
Habilitação para Prático no Porto de São Sebastião e no TEBAR e todas as providências de cunho
administrativo pertinentes à consecução do mesmo, inclusive quanto aos contatos prévios com as
agências  dos  navios  envolvidos,  acertos  de  horários,  documentação  e  coordenação  com  os
membros da Banca Examinadora.

O exame em São Sebastião e TEBAR constará de avaliação prático-oral de manobras
em navios presentes naquela área, realizadas de acordo com a oportunidade, devendo ser iniciado
até 45 dias  após  a  solicitação do Praticante (já Prático nos  Complexos Portuários  da Baixada
Santista), sendo a data de início comunicada ao interessado por documento formal do Capitão dos
Portos de São Paulo ou do Delegado em São Sebastião. 

A Banca Examinadora será presidida pelo Capitão dos Portos de São Paulo. Caberá ao
Presidente  da  Banca  Examinadora,  após  ouvir  os  demais  membros,  a  escolha  do  navio  e  as
manobras a serem realizadas. Os demais membros da Banca avaliarão o Praticante (já Prático nos
Complexos  Portuários  da  Baixada  Santista)  em  manobras  de  atracação/desatracação  em  São
Sebastião  e  TEBAR,  em  especial  quanto  aos  requisitos  previstos  nos  Anexos  4-I  e  4-J.  Os
procedimentos da Banca Examinadora designada por Portaria específica do Capitão dos Portos de
São Paulo são os mesmos descritos nestas NPCP.

A nota mínima para aprovação será a obtenção,  em todas as manobras,  de conceito
BOM em todos os itens avaliados. Para ser considerado aprovado à categoria de Prático em São
Sebastião e TEBAR, o Praticante (já Prático nos Complexos Portuários da Baixada Santista) não
poderá ter conceito DEFICIENTE ou INAPTO atribuído por mais de um examinador em nenhum
item  de  cada  manobra.  Caso  isso  ocorra,  deverá  repetir  o  mesmo  tipo  de  manobra,  nas
circunstâncias que mais se aproximem das vigentes na manobra anterior.

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

Concluído o exame, a CPSP encaminhará para a DPC a Ordem de Serviço que divulga a
aprovação  no  Exame  de  Habilitação  para  Prático  no  Porto  de  São  Sebastião  e  no  TEBAR,
acompanhada da Ata de reunião de avaliação, assinada pelos membros da Banca Examinadora.

ix) CASOS OMISSOS
    Serão submetidos à decisão do Capitão dos Portos.
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0420 – MANUTENÇÃO DE HABILITAÇÃO DO PRÁTICO

a) CONSIDERAÇÕES INICIAIS
    A atividade do prático envolve a assessoria aos Comandantes de embarcações para

navegar, atracar, desatracar, fundear e outras manobras, seja para as embarcações que demandam o
porto, ou para as embarcações que deixam o porto. Para isso, há necessidade de que os práticos se
mantenham habilitados para o exercício da atividade, submetidos ao cumprimento de um plano de
manutenção a seguir apresentado.

 
b)  PLANO DE MANUTENÇÃO DE HABILITAÇÃO NA ZONA DE PRATICAGEM

DOS PORTOS DE SANTOS E DA BAIXADA SANTISTA E DE SÃO SEBASTIÃO E TEBAR
(ZP-16)

A manutenção da habilitação dos  Práticos  está condicionada ao cumprimento de um
número mínimo de manobras, estabelecido na NORMAM-12.  Atualmente, o número mínimo de
manobras estabelecido por prático em toda a ZP-16 (Santos, Baixada Santista São Sebastião e
TEBAR) é de 10 manobras por mês e 50 manobras por semestre. 

c) COMPROVAÇÃO DAS FAINAS DE PRATICAGEM REALIZADAS
A CPSP/DelSSebastião não controlará a distribuição das atividades distribuídas aos 

Práticos, cabendo-lhes acompanhar o cumprimento do plano de manutenção de habilitação. Para 
efeito do cumprimento do Plano de Manutenção da Habilitação, será deduzido, do número mínimo
de fainas de praticagem do semestre em que o Prático gozar suas férias, um número igual ao 
mínimo de fainas de praticagem exigido por mês.

Os comprovantes de manobras de praticagem realizadas, devidamente preenchidos e
assinados pelos Comandantes dos navios manobrados, deverão ficar sob a guarda do respectivo
prático, à disposição da Autoridade Marítima, por um período de 02 (dois) anos.

d) AFASTAMENTO DO PRÁTICO PELO DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE 
MANUTENÇÃO DA HABILITAÇÃO

O Prático que deixar de cumprir o Plano de Manutenção da Habilitação será afastado
temporariamente do Serviço de Praticagem pela CPSP/DelSSebastião, que fará constar anexo à
Ordem de Serviço de afastamento o Plano de Recuperação de Habilitação.

e) RECUPERAÇÃO DA HABILITAÇÃO
A  recuperação  da  habilitação  é  condicionada  ao  cumprimento  de  um  Plano  de

Recuperação de Habilitação que considerará o período em que o Prático tiver deixado de cumprir
o Plano de Manutenção da Habilitação, conforme indicado: 

1)  Por  um semestre  -  participar  como  assistente,  no  semestre  seguinte,  do  número
mínimo mensal de fainas de praticagem que deixou de cumprir, em acréscimo às exigências para o
semestre. 

2) Por um período superior a um semestre e inferior a dois anos -  participar,  como
assistente  de,  pelo  menos,  número  igual  a  três  vezes  o  número mínimo mensal  de  fainas  de
praticagem estabelecido no plano de manutenção da habilitação. 

f) INFORMAÇÃO AO AGENTE DA AUTORIDADE MARÍTIMA
                Semestralmente, até o dia dez dos meses de janeiro e de julho, cada Prático deverá
encaminhar à CPSP/DelSSebastião uma declaração detalhando as fainas realizadas no semestre
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anterior em suas respectivas áreas. Os Práticos que atuam organizados em Sociedades poderão
encaminhar as respectivas declarações por meio das mesmas, respeitando a periodicidade prevista.

SEÇÃO IV
SEGURANÇA ORGÂNICA

0421 - SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES CONTRA ASSALTOS, ROUBOS E 
SIMILARES
Os navegantes devem estar atentos quanto a possibilidade de ocorrência de atos de assalto e

roubo a mão armada, a bordo das embarcações, quando fundeadas ou atracadas. O “Decálogo de
Segurança”, constante do Anexo 4-D, sugere precauções a fim de 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, tais como alarmes,
detetores infravermelho.

   É dever  de todo Comandante zelar  pela segurança de seu navio,  devendo adotar  as
medidas de precaução cabíveis.

   O controle do acesso ao navio por mar, bem como as atividades nele desenvolvidas,
devem ser da responsabilidade de toda a tripulação.

b) OBRIGATORIEDADE DE VIGILÂNCIA POR TRIPULANTE
     É obrigatória a presença a bordo de membro da tripulação nos navios atracados e

fundeados, guarnecendo equipamento de comunicação em VHF. A Santos Rádio, a Praticagem e a
Capitania dos Portos mantém escuta permanente no canal 16 (VHF).

c) COMPETÊNCIA
    A autoridade competente para investigar e coibir  ilícitos penais a bordo é a Polícia

Federal, por meio de sua DEPOM (Delegacia Especial de Polícia Marítima). 
Adita-se ainda que, se de um lado a MB não detém o poder de polícia (devido à sua

destinação  constitucional  de  defesa  da  Pátria,  de  garantia  dos  poderes  constitucionais  e,  por
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem - Art. 142 da Constituição Federal); por outro lado
as  tarefas  de  polícia  marítima  não  estão  inseridas  na  esfera  de  atuação  desta  Força  e,  por
conseguinte, na área de competência da MB. 

Nada obstante ao exposto no parágrafo anterior, a MB tem relação direta com o Poder
Marítimo, dentro do qual, entre diversos componentes, fazem parte os cidadãos e o exercício das
atividades náuticas. Objetivando o fomento de tal poder, diuturnamente, a MB relaciona-se com
órgãos  e  organizações  na  busca  de  conjugar  esforços  para  salvaguardar  o  interesse  público;
entretanto  sempre  pautando  a  colaboração  de  sua  experiência  e  de  seus  trabalhos  no  estrito
cumprimento dos diplomas legais e das leis em vigor. 

d) OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO
1) Na ocorrência de um assalto ou roubo a mão armada, o Comandante deverá fazer um

relatório circunstanciado dos acontecimentos e dos procedimentos preventivos adotados, o mais
detalhado possível,  contendo a descrição dos ladrões,  número e tipo de embarcações usadas e
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meios utilizados para atingirem o convés. O relatório deverá ser encaminhado à Capitania dos
Portos  ou   Delegacia  com jurisdição  sobre  o  porto,  para  possibilitar  a  abertura  de  Inquérito
Administrativo.

2) São responsáveis pelo Registro Policial da Ocorrência o Comandante, o proprietário
ou  o  armador  do  navio,  sendo  co-responsável  o  Agente  Marítimo.  É  necessário  que  o  Vigia
Portuário, contratado para o serviço de vigilância do navio, preste depoimento a autoridade policial
sobre a ocorrência.

SEÇÃO V
MEIO AMBIENTE

0422 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
O  porto  de  São  Sebastião  e  o  Terminal  Marítimo  Almirante  Barroso  (TEBAR)  estão

localizados em Área de Preservação Ambiental (APA) do Estado de São Paulo.

a) COMUNICAÇÃO AMBIENTAL
    O  derramamento  de  poluentes,  ocorrido  de  forma  acidental  ou  não,  deverá  ser

imediatamente  comunicado a  Capitania  dos  Portos  ou  Delegacia  com jurisdição  sobre  a  área.
Idêntica comunicação deverá ser feita à Autoridade Portuária e ao órgão ambiental local. 

b) PLANO DE EMERGÊNCIA
Os navios,  na ocorrência  de derramamento de óleo,  darão início a  execução de seu

“Plano de Emergência para Poluição por Óleo”, até que as autoridades locais iniciem ações para
mitigar os danos ao meio ambiente.

c) CUIDADOS PARA EVITAR POLUIÇÃO
1)  as  embarcações  deverão  recolher  o  lixo  em  recipientes  adequados  e  mantê-los

tampados até sua retirada de bordo;
2)  não  é  permitido  que  recipientes  de  lixo  fiquem  dependurados  pela  borda  da

embarcação ou acumulados no convés principal onde possa vir a rolar para o mar;
3)  é  proibido  efetuar  qualquer  tipo de  esgoto,  que não seja  de águas  servidas,  com

descarga direta para o mar, durante a permanência no porto, bem como efetuar qualquer descarga
pelo bordo do cais que o navio esteja atracado, a fim de evitar que águas servidas sejam lançadas
contra a cortina ou o piso do píer. Nos navios em que tal procedimento seja de todo impossível de
ser cumprido, tais descargas deverão ser protegidas de forma que as águas servidas não atinjam o
cais; e

4)  a  retirada  de  objetos  contendo  produtos  químicos  deverá  ser   feita  por  firma
legalmente habilitada, com conhecimento da Administração do Porto.

d) RECEBIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL
    As operações de recebimento e transferência de combustível não destinado a carga,

deverão obedecer, no que couber, ao previsto no item 0324 deste Capítulo, devendo, ainda, serem
mantidos fechados todos os embornais no convés do navio.

   O porto de São Sebastião está localizado em Área de Proteção Ambiental e, assim sendo,
deverão ser tomados cuidados adicionais na operação de carga e descarga de navios no Porto e no
Terminal Almirante Barroso.
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e) LIMPEZA DE TANQUES, PORÕES E RECOLHIMENTO DE LIXO
    Os serviços disponíveis serão especificados para cada porto ou terminal.

0423  -  CARGA OU DESCARGA DE PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS,  PRODUTOS
QUÍMICOS A GRANEL E GÁS LIQUEFEITO
a) PRONTIDÃO  
    1)  as  embarcações  deverão  manter  contínua  vigilância  durante  as  operações  de

carregamento ou descarregamento de petróleo ou seus derivados, produtos químicos a granel e gás
liquefeito, pois, nessas ocasiões ocorrem a maioria dos derramamentos registrados;

    2) para tanto, durante todo o período de carga ou descarga, deverão ser mantidos a
postos,  no convés,  tripulantes  qualificados para  tomar ação imediata,  em caso de acidente  ou
avaria nos equipamentos;

    3) da mesma forma os terminais deverão manter operadores qualificados e atentos à
operação, em tal posição que possam interrompê-la, prontamente, em caso de ou derramamento do
produto.

b) HABILITAÇÃO
    Serão considerados qualificados os oficiais e tripulantes que, além de seus cursos de

formação e decorrentes,  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.

0424 - MERCADORIAS PERIGOSAS
São  consideradas  mercadorias  perigosas  todas  as  substâncias  assim  classificadas  pela

Convenção  Internacional  para  Salvaguarda  da  Vida  Humana  no  Mar  -  SOLAS-74,  como  os
explosivos, gases, líquidos ou sólidos inflamáveis, substâncias comburentes, peróxidos orgânicos,
substâncias venenosas, infecciosas, radioativas e corrosivas.

a) REQUISITOS PARA O TRANSPORTE
   O transporte  de mercadorias perigosas  obedecerá às normas contidas na Convenção

Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar - SOLAS-74, no “Internacional Maritime
Dangerous Goods Code” - IMDG Code e demais normas previstas na legislação vigente. 

b) EMBARCAÇÕES QUE CHEGAM AO PORTO
    A Capitania dos Portos/Delegacia deverá ser notificada pelo Comandante da embarcação

ou seus Agentes de toda carga perigosa que chegar ao porto, seja para descarga ou trânsito. Esta
notificação deverá ser feita de acordo com o previsto no Anexo 5-B da NORMAM 01 ou 02,
conforme aplicável.

c) EMBARCAÇÕES QUE DEIXAM O PORTO
    Cópia do Manifesto de Carga, tendo em anexo a “Declaração de Mercadorias Perigosas”

(Anexo 5-A da NORMAM 01 ou 02, conforme aplicável), deverá ser entregue até 24 horas antes
da saída da embarcação à Capitania dos Portos ou Delegacia. Para os navios de bandeira brasileira
classificados  para  o  transporte  de  carga  e/ou  de  passageiros,  deverá  ser  emitido  o  Termo de
Responsabilidade previsto no Anexo 5-C da NORMAM 01 ou 02, conforme aplicável.
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d) ALTERAÇÕES
    As alterações no Manifesto de Carga, bem como as confirmações de chegada e saída de

embarcações  transportando carga  perigosa,  deverão  ser  informadas  à  Capitania  dos  Portos  ou
Delegacia.

e) REGRAS
    As mercadorias perigosas, para serem transportadas a bordo de embarcação, deverão

estar:
   1) com embalagem correta e em bom estado;
   2) com os recipientes marcados e etiquetados com o nome técnico exato, sendo que o

nome comercial  não é admitido,  e com uma etiqueta ou marca contendo o símbolo indicando
claramente a natureza perigosa do seu conteúdo;

   3) documentadas na origem por seus expedidores, contendo, além do manifesto de carga,
um certificado ou declaração atestando que a mercadoria está corretamente embalada, marcada e
etiquetada e que atende as condições exigidas para seu transporte; e

   4) estivadas de maneira apropriada e segura, conforme sua natureza. As mercadorias
incompatíveis devem ser separadas umas das outras. O transporte de explosivos a bordo de navios
de passageiros atenderá às restrições especiais previstas na Regra 7 do Capítulo VII da Convenção
SOLAS-74.

   f) IRREGULARIDADES
   O descumprimento dessas regras ou a constatação de divergência entre documentos e

carga sujeitarão o infrator, além das demais penas previstas, no impedimento da carga ou descarga
da mercadoria.

g) 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 com a carga no porto, além de
ser obrigatória a participação de sua existência, quando ocorrer o embarque do prático a bordo.

    Durante a carga ou descarga de inflamáveis ou explosivos, a embarcação deverá arvorar
a bandeira Bravo (encarnada e drapeada), de dia, ou exibir uma luz encarnada, à noite, ambas no
mastro principal.

h)  COMUNICAÇÃO  DE  OCORRÊNCIAS  ENVOLVENDO  MERCADORIAS
PERIGOSAS ACONDICIONADAS
Quando ocorrerem no Mar Territorial, Zona Contígua e  na Zona Econômica Exclusiva,

perda  ou  perda  provável  de  mercadorias  perigosas  acondicionadas,  os  Comandantes  das
embarcações deverão divulgar à Estação Costeira mais próxima as informações contidas no Anexo
4-E. 

As estações-rádio costeiras,  estações de terra  ou Sistema INMARSAT e estações de
qualquer Sistema de Informações de Navio deverão retransmitir  as informações retro-citadas à
Capitania ou Delegacia a fim de que sejam encaminhadas:

1) ao país da bandeira do navio implicado; e
2) a qualquer outro país que também possa ser afetado.

i) CARGA PERIGOSA EXPLOSIVA 
1) Navios que chegam ao Porto
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A Capitania/Delegacia, o Órgão Ambiental local, a Administração do Porto, e o CNEN
(no  caso  de  carga  radioativa),  devem  ser  informados,  pelo  proprietário  do  navio  ou  seu
representante legal, de toda carga perigosa, explosiva e radioativa que chega ao Porto, quer para
descarga, carga ou em trânsito.

Esta comunicação deve ser feita à Capitania/Delegacia, ao órgão ambiental local e a
Autoridade Portuária, até 24 horas antes de sua chegada, mencionando o nome da mercadoria,
classificação da I.M.O, quantidade, destino e ETA do navio, para adoção de providências cabíveis.

2) Navios que deixam o Porto
Cópia do manifesto de carga perigosa,  explosiva ou radioativa deve ser entregue à

Capitania/Delegacia, Órgão Ambiental e Autoridade Portuária,  até 24 horas antes de sua  saída,
para permitir a adoção de medidas de segurança que se fizerem necessárias.

j) PRODUTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS A GRANEL
Todo navio,  de  bandeira  estrangeira  ou nacional,  deverá  manter  a  postos,  no  convés,

durante  o  período  de  carga  ou  descarga  de  produtos  químicos  líquidos  a  granel,  tripulante
qualificado e adestrado para tomar pronta ação em caso de acidente.

O terminal deverá manter um operador qualificado, em posição tal que possa interromper
a operação, se necessário.

k) COMBUSTÍVEL
Todo navio, de bandeira estrangeira ou nacional, deverá manter a postos, no convés,

durante todo o período de carga ou descarga de petróleo e seus derivados líquidos, álcool ou outros
combustíveis líquidos ou gasosos, tripulante qualificado e adestrado para pronta ação em caso de
acidente.

O terminal deverá manter um operador qualificado em posição tal que possa interromper
a operação, se necessário.

l) ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
   Por ocasião de  abastecimento de combustível , os navios recebedores e as embarcações

fornecedoras, deverão manter, no convés, tripulantes qualificados e adestrados para tomar pronta
ação,  em caso  de  acidente  que  possa  vir  a  ocorrer  durante  o  abastecimento.  As embarcações
fornecedoras deverão ser capazes de desatracar, a qualquer momento, nas situações de emergência.
              Durante os abastecimentos, todos os embornais no convés do navio deverão estar
fechados.   

             m) NAVIOS TRANSPORTANDO CARGAS EXPLOSIVAS E/OU RADIOATIVAS
Os navios que transportem cargas explosivas e/ou radioativas, previstas no Código

Marítimo Internacional para Mercadorias Perigosas (International Maritime Dangerous Goods
Code – IMDG-CODE), deverão cumprir os seguintes procedimentos para manobras no Complexo
Portuário de Santos, quando com cargas perigosas embarcadas.

I) informar a Autoridade Marítima, Autoridade Portuária e Praticagem 48 horas  
antes da entrada/ saída no porto acerca do carregamento da carga perigosa;

II)  não poderão cruzar com outros navios ao longo de todo o seu trânsito no 
estuário e canal de acesso ao porto;

III) navegarão em todo o estuário e canal, com pelo menos um rebocador azimutal 
com cabo passado na popa; e
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IV) somente manobrarão no período diurno.

V) estão isentos dos procedimentos, citados neste artigo, os navios transportando as
seguintes cargas:

      a) Cargas explosivas pertencentes aos sub-grupos 1.4 e 1.6 do IMDG-CODE;

      b) Cargas radioativas não fisseis, acondicionadas em embalados do tipo B (U),
de acordo com a Norma CNEN-NE-5.01; e

      c) Minérios radioativos que não requeiram embalagens especiais.

SEÇÃO VI
FISCALIZAÇÃO POR AUTORIDADES NACIONAIS

0425 - ENTRADA DE EMBARCAÇÃO
A visita  das  autoridades  do porto,  constituída  por  fiscais  de aduana,  saúde dos  portos,

imigração e, eventualmente, o “Port State Control”, é a primeira exigência a ser atendida pelas
embarcações que demandam o porto. Compete ao Armador ou seu representante legal tomar as
providências necessárias para sua realização, antes da embarcação ser liberada para as operações
de carga ou descarga e de embarque e desembarque de passageiros.

É proibido às lanchas, que estiverem a serviço do Armador ou de seu representante legal,
atracar em embarcação mercante fundeada, procedente de porto estrangeiro, sem a prévia liberação
da Receita Federal, Polícia Federal e Saúde dos Portos.

a) PARTE DE ENTRADA
A entrada  de  embarcação  nacional  ou  estrangeira  será  comunicada  à  Capitania  ou

Delegacia com jurisdição sobre o porto, mediante parte de entrada, de acordo com o estabelecido
nas normas em vigor.

b) LIVRE PRÁTICA
A Livre Prática,  “free pratique”, poderá ser solicitada pelos Agentes de Navegação, à

Saúde dos Portos, até 02 horas antes da chegada do navio.
Quando as  condições  sanitárias da embarcação não forem consideradas  satisfatórias,

(não tiver sido obtida a Livre Prática), será definida uma área  de espera, quarentena ou outra, até
sua liberação. O navio deverá manter içada a bandeira correspondente do Código Internacional de
Sinais, ficando proibida a descida de qualquer pessoa da embarcação;

c) QUARENTENA
1) 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 Saúde dos Portos. O fundeio na
zona de quarentena dependerá ainda de que as embarcações possuam “tanques de retenção”.

2)  Os  Comandantes  deverão  apresentar  à  Capitania  dos  Portos  ou  Delegacia  com
jurisdição sobre o porto, uma declaração de que os tanques de dejetos estão perfeitamente vedados
e tratados quimicamente, de forma adequada ao combate da doença em questão.

3) É proibida, nessa situação, a descarga de águas servidas.
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4) O descumprimento destas normas ou de qualquer outra estabelecida pela Saúde dos
Portos  sujeitará  a  retirada  da  embarcação  para  área  costeira  afastada,  sem prejuízo  de  outras
penalidades previstas.

5) Os Agentes Marítimos, Armadores e Comandante deverão disseminar, da forma mais
ampla e rápida possível, as informações e diretivas das autoridades do porto, de modo a garantir a
eficácia das medidas de prevenção adotadas, a fim de evitar a propagação da doença.

d) CONTROLE DO NAVIO PELO ESTADO DO PORTO (PORT STATE CONTROL)
Os  navios  estrangeiros  estarão  sujeitos  ao  Controle  do  Estado,  de  acordo  com  as

Convenções Internacionais ratificadas pelo País e normas aprovadas pela Diretoria de Portos e
Costas.

0426 - SAÍDA DA EMBARCAÇÃO

a) DESPACHO
Em tempo hábil, deverá ser solicitada à Capitania ou Delegacia permissão para saída da

embarcação, por meio do Pedido de Despacho. Para obter tal autorização, deverão ser cumpridas
as prescrições regulamentares,  emitidas pela Diretoria  de Portos e  Costas,  cujo processamento
constitui o Despacho.

b) SAÍDA
Cumpridas as exigências do despacho, a embarcação será liberada, recebendo o Passe de

Saída, a partir do que, deverá deixar o porto no prazo de dois dias. Vencido este prazo, o despacho
deverá ser revalidado.

A efetiva  saída  da  embarcação  será  participada  por  meio  da  Parte  de  Saída,  a  ser
apresentada à Capitania ou Delegacia, de acordo com as normas em vigor.

c) EMBARQUE DE PESSOAL NÃO TRIPULANTE
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  mediante  inclusão  dos  respectivos  nomes,  na  Lista  de  Passageiros,
apresentada  por  ocasião do despacho ou juntamente  com a  Parte  de Saída  (no caso de haver
alterações),  observados  sempre  o  número  máximo  de  pessoas  que  compõe  a  lotação,  as
acomodações e o material de salvatagem disponível.

d) DISPENSA DE DESPACHO
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, a critério do Comandante, sem despacho. Nesses casos seus agentes deverão
comunicar  tal  situação  à  CPSP  ou  Del.S.Sebastião,  esclarecendo  o  motivo  da  mudança  de
programação do navio, para que sejam cumpridos os procedimentos previstos para a emissão da
Parte de Saída para o novo porto de destino. Esses navios não podem movimentar tripulantes,
nem  receber  visitas  de  qualquer  natureza,  situações  que  os  sujeitariam  ao  procedimento  de
despacho normal.

0427 – PORT STATE CONTROL E FLAG STATE CONTROL
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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  normas
baixadas pela DPC e os navios de bandeira brasileira, navios inscritos no REB e os estrangeiros
inscritos temporariamente, estarão sujeitos à Inspeção Naval (“Flag State Control”), por inspetor
do GVI, por ocasião do fundeio ou quando atracados, sendo que:

a)  As  solicitações  de  Inspeções,  Perícias  e/ou  Vistorias  para  emissão  de  Declarações,
Atestados e Laudos junto ao GVI, deverão ser agendadas com dois (2) dias úteis de antecedência;

b)  O  agendamento  será  prorrogado  uma  única  vez,  mediante  à  requisição  por  escrito,
recolhimento das Guias de Recolhimento da União (GRU) e protocolada na Capitania/Delegacia,
até  um  (1)  dia  útil  antes  da  data  agendada.  Caso  na  data  agendada  o  solicitante  deixar  de
comparecer, será necessário o pagamento de nova taxa para o serviço solicitado;

c) As solicitações para retirada de deficiências deverão ser agendadas junto ao GVI, com
um (1) dia útil de antecedência;

d)  Os  agendamentos  serão  efetuados  somente  no  guichê  de  atendimento  do  GVI,  nos
horários  de atendimento  ao  público,  mediante apresentação do comprovante  de pagamento da
respectiva GRU;

e) Os navios que tenham programação de atracação, operação e saída em finais de semana
e/ou feriados, e que necessitem de inspeção para retirada de pendências, deverão agendá-la junto
ao GVI até o último dia útil, antes da data programada;

f) As inspeções, perícias e vistorias agendadas e não realizadas pelos seguintes motivos:
ausência  do  solicitante;  atrasos  do  navio  e/ou  sua  prontificação  para  inspeção;  e  outros  cuja
responsabilidade não seja do GVI, serão canceladas. Caso o interessado necessite efetuar novo
agendamento, procederá conforme citado nos itens a), b), c) e d); e

g)  Se  durante  a  inspeção  para  retirada  de  pendências,  for  constatada  a  existência  de
deficiências, o navio ficará impossibilitado de ser despachado. Caso o interessado necessite efetuar
novo agendamento, procederá conforme citado nos itens a), b), c) e d).
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CAPÍTULO 5
PARÂMETROS OPERACIONAIS DO PORTO E PROCEDIMENTOS

ESPECIAIS

SEÇÃO I
RESTRIÇÕES OPERACIONAIS

O Porto  de  Santos,  conforme já  mencionado nestas  NPCP,  apresenta  tráfego
intenso de navios, alguns dos quais de grande porte (comprimento > 300m, boca > 43m
e calados acima de 13m). O seu canal de acesso é estreito, sinuoso e pouco profundo.
Em cada uma de suas margens se situam complexas e importantes instalações portuárias
muito próximas à linha geral do cais acostável. Em função dessas características, se faz
necessária a descrição de procedimentos e o estabelecimento de limitações operacionais
relativas à velocidade, cruzamento, horários das manobras e dos portes dos navios no
porto e seus acessos. 

Considerando  a  dinâmica  do  Porto  de  Santos  e  suas  constantes  obras  de
dragagem e construção/manutenção de terminais, a CPSP estabelecerá em documento
específico,  sempre  que  houver  necessidade,  os  procedimentos  operacionais  a  serem
adotados  nas  manobras  no  Complexo  Portuário  de  Santos,  para  o  incremento  da
segurança, em complemento a estas normas, a serem respeitados pelos comandantes dos
navios e pelos práticos.

As dimensões dos navios possíveis de frequentar o Porto de Santos são definidas
usando como referência  o relatório  nº  121 do PIANC – The World Association for
Waterbone Transport Infrastructure e a NBR 13246 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). A fim de possibilitar a realização das manobras seguras dos navios
cujas dimensões excedam os limites previstos nas citadas publicações, e em função de
determinadas  características  dos  navios  e/ou  de  determinados  locais  de  atracação,  a
CPSP estabelecerá em Portaria (s) específica (s) as condições visuais e meteorológicas
adequadas para a realização de tais manobras, bem como o número de rebocadores e de
práticos necessários.

0501 – CALADO MÁXIMO RECOMENDADO (CALADO OPERACIONAL)

a) INTRODUÇÃO:

Conduzir uma embarcação com um determinado calado em local com uma
dada profundidade é, fundamentalmente,  um problema de navegação, cuja resolução
cabe  ao  Comandante.  Para  tal,  deve  munir-se  de  todas  as  informações  e  auxílios
possíveis bem como, adotar os procedimentos que a boa técnica recomenda.

Dessa forma, não é suficiente estar com um calado menor que a profundidade
de  um  dado  local  para  nele  se  passar  com  segurança.  Há  que  ser  considerada  a
velocidade  do navio, a largura do canal, a  natureza do fundo, o estado do mar e as
possíveis alterações de densidade da água, que podem causar variações de calado e/ou
alterações na manobrabilidade do navio.

Considerando que as características dos portos nacionais e de seus acessos
variam, o mesmo ocorrendo com as reações das embarcações em função de suas formas,
carga,  calado  e  propulsão,  torna-se  difícil  a  fixação  de  um  parâmetro  único,  que
estabeleça uma folga mínima segura entre o calado e a profundidade. Assim, deverão
ser  consideradas  as  variáveis  que  permitirão  ao  navegante,  um  percentual  da
profundidade, denominado “fator de segurança”, que deverá ser dela abatido, definindo
um “calado máximo recomendado”. 
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b) VARIÁVEIS A CONSIDERAR:

O estabelecimento de um valor de fator de segurança a ser recomendado aos
navegantes, deve levar em conta as variáveis empíricas a seguir apresentadas:

1) Natureza do Fundo

Fundos sólidos, como rocha e coral, tendem a causar maiores danos aos
navios, bem como, a tornar mais difícil os desencalhes. Em compensação, fundos de
lama fluida podem até  admitir  calados maiores  que a  profundidade,  na  ausência  de
outros fatores de risco (normalmente, camadas de lama fluida de densidade inferior a
1.2 Kg/l não são consideradas nas batimetrias).

Os Fatores de Segurança recomendados são em função do fundo:
- Lama macia;
- Areia ; e
- Pedra .

2) Movimentos Provocados pelas Ondas

As vagas causam movimentos verticais nos navios, que devem ser levados
em conta. Para um estado do mar três (3) na Escala Beaufort, as seguintes Áreas devem
ser considerados:

- Área Abrigada (águas interiores protegidas de vagas e ventos dominantes);
- Área Normal (águas interiores que sofrem alguns efeitos do mar alto); e
–Área Desabrigada (águas submetidas ao embate direto do mar).

Normalmente, a presença de condições de mar acima de três (3) Escala
Beaufort, deve resultar em cuidados adicionais do navegante, onde a altura das vagas
deve ser considerada.

3) Efeito SQUAT

O deslocamento  do navio em águas  rasas  (até  1,5 vezes  o seu calado)
causa variações de pressão na massa líquida,  que podem derrabar  o navio,  além de
afetar seriamente a capacidade de governo. Esse fenômeno, denominado efeito SQUAT,
é importante para o estabelecimento de fatores de segurança e deve ser considerado em
conjunto com a velocidade.

Dessa maneira, a recomendação de um fator de segurança para compensar
o efeito SQUAT deverá estar relacionado com uma velocidade de evolução.

4) Incertezas da Área

Informações de batimetria desatualizadas, variações de densidade da água,
seja em razão de chuvas, seja por predominância de rios ou marés e movimento dos
sedimentos  no  leito,  são  fatores  que,  com base  no  conhecimento  local,  devem ser
considerados e a eles atribuído um percentual equivalente à incerteza.
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c) INTEGRAÇÃO DAS VARIÁVEIS

Dificilmente,  ainda  que  em  um  mesmo  porto  e  seus  acessos,  poder-se-á
estabelecer um fator único de segurança, sem que isso resulte em limitações exageradas
por um lado, ou subdimensionadas por outro.

Dessa  forma,  os  fatores  de  segurança  e,  consequentemente  os  calados
máximos recomendados, devem referir-se a pontos específicos dos portos e seus acessos
(nessas normas, tais recomendações serão sempre apresentadas na sequência em que o
navegante encontrará, quando vem do mar para terra).

Obviamente, os fatores de segurança avaliados para cada trecho significativo
da  derrota  do  navio,  quando  evoluindo  para  o  porto,  não  serão  necessariamente
somados, mas, integrados de modo a dar ao navegante uma margem de segurança entre
seu calado e a profundidade local, a ser considerada na solução de seus problemas de
navegação. Nessa integração, devem ser muito consideradas a experiência local, as boas
normas já existentes e a casuística de acidentes.

d) CALADO   MÁXIMO   RECOMENDADO  

O  calado  máximo  recomendado  não  se  constitui  em  uma  limitação
operacional no trecho navegado, não significando uma proibição formal. Entretanto, sua
não observação será considerada no julgamento de eventuais acidentes marítimos, da
mesma  forma que  qualquer  outro  ato  de  imprudência,  negligência  ou  imperícia.  O
calado  máximo  recomendado  para  cada  trecho  considerará  a  aplicação  do  fator  de
segurança à profundidade do local.

e) CALADO MÁXIMO DE OPERAÇÃO

A divulgação  do  calado  máximo  de  operação  do  Porto  será  feita  pela
Administração do Porto na área do Porto Organizado, sob coordenação da Autoridade
Marítima. 

Caso essa divulgação não ocorra, o Agente da Autoridade Marítima fixará o
calado máximo de operação.

 
1) Calado máximo de Operação no Porto de Santos

                     A Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, por intermédio da
sua página na Internet, no endereço  www.portodesantos.com.br estabelece os calados
máximos de operação, nos diversos trechos do canal de acesso ao porto. 

2) Calado máximo de Operação no Canal de Piaçaguera
O calado máximo de operação no Canal de Piaçaguera é estabelecido em

Portaria da CPSP. 
 

3) Calado máximo de Operação em São Sebastião 
A amplitude da maré para o Porto de São Sebastião varia de 0,2 metros

para baixa-mar a 1,5 metros para a preamar, tendo como nível médio 0,66 metros. As
águas correm ora no sentido norte, ora no sentido sul, com a intensidade de corrente
atingindo valores consideráveis. Estes fatos prejudicam as manobras de navios no canal,
principalmente quando os ventos também atingem valores significativos, o que é muito
comum. 

5 - 3

http://www.portodesantos.com.br/


O cais acostável do Porto Comercial possui o formato de “L” com 150
metros  de  extensão  no  lado  maior,  cais  principal  (berço  101),  apresentando  a
profundidade de 10,00 metros, enquanto o lado menor, cais lateral, (berço 201) mede 51
metros  de  comprimento  e  profundidade  máxima  de  7,00  metros.  Há,  ainda,
possibilidade de atracação no cais interno (berço 202) mede 75 metros de comprimento
e (berço 203) mede 85 metros de comprimento, ambos com  profundidade máxima de
5,50 metros.

A Companhia Docas de São Sebastião, por intermédio da sua página na
Internet, no endereço  www.portodes  aosebastiao  .com.br   estabelece os calados máximos
de operação no Porto de São Sebastião. 

O Braço Sul do Terminal Marítimo Almirante Barroso (TEBAR) possui
580  metros  de  extensão,  tendo  um  berço  externo  (PP1)  com  23,00  metros  de
profundidade e um berço interno (PP2) com 16,90 metros de profundidade. O Braço
Norte possui 380 metros de extensão, tendo um berço externo (PP3) com 18,00 metros
de profundidade e um berço interno (PP4) com 12,00 metros de profundidade.

0502  -  RESTRIÇÕES  DE  VELOCIDADE,  CRUZAMENTO  E
ULTRAPASSAGEM

a) LIMITES DE VELOCIDADE 
A navegação nos canais dos portos da Baixada Santista e de São Sebastião

devem ser feitas em marcha reduzida. A velocidade máxima permitida para navios no
canal do Porto de Santos e no Canal de São Sebastião é de 9 nós. 

As embarcações comerciais até 20 AB e as embarcações de esporte e recreio,
quando  transitando  no  meio  do  canal  de  navegação  do  Porto  de  Santos,  deverão
conduzir  suas embarcações com prudência e  velocidade compatível para reagir  com
segurança, às necessidades da navegação.

A velocidade máxima permitida no canal de Bertioga é de 6 nós.
Deverá  ser  observado  o  limite  de  6  nós  para  todas  as  embarcações  nas

seguintes áreas:
1) na área delimitada entre o través do farol “Pedra do Corvo” e a

ponte  da  FEPASA,  situada  nas  proximidades  da  Base  Aérea  de  Santos  (Canal  de
Bertioga);

2) no Canal de Piaçaguera; e
3) no rio Itanhaém, rio Branco e rio Preto; 

Deverá ser observado o limite de 5 nós nas proximidades de atracadouros de
clubes náuticos, marinas e terminais de pesca situados fora das margens do canal de
acesso ao Porto de Santos.

Quando  em  serviço  ou  atendimento  a  ocorrências,  é  permitido  às
embarcações  da  Alfândega,  da  Polícia  Federal  (NEPOM),  da  Polícia  Ambiental  do
Estado de São Paulo, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, da ANVISA
(Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária)  e  da  Praticagem  trafegarem  acima  dos
limites de velocidade preconizados neste documento, para os trechos dos canais e rios
da jurisdição da CPSP.

b) CRUZAMENTO 
Nos portos da Baixada Santista não poderá haver cruzamentos de navios, nos

trechos entre a Ilha das Palmas e a foz do Rio Santo Amaro; e entre os armazéns 29 e
12, caso qualquer dos navios envolvidos esteja enquadrado em alguma das seguintes
características: 
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I) Comprimento total superior a 230,00m;
                II) Calado superior a 11,00m;
               III) Navios de passageiros; 

IV)  Navios  de  guerra  das  seguintes  classes:  Aeródromos  (portaaviões),
Fragatas, Contratorpedeiros, Corvetas, Navios-Tanque e Submarinos;
                V) Navios RO-RO; e
                Deverá ser evitado o cruzamento de navios, de qualquer porte:

1) nas imediações da travessia de balsas (foz do Rio do Meio à foz do Rio
Santo Amaro);

2) no canal de Piaçaguera; e
3)  em  todo  o  estuário  da  Baixada  Santista,  nas  condições  de  baixa

visibilidade.           

c) ULTRAPASSAGEM 
É  proibida  a  ultrapassagem de  navios  em qualquer  ponto  do  estuário  da

Baixada Santista, salvo em situações especiais, e, neste caso, com a anuência expressa
do navio que está sendo alcançado.

0503 - RESTRIÇÕES DE HORÁRIO 

a) RESTRIÇÕES DE HORÁRIO PARA OS PORTOS DA BAIXADA 
SANTISTA

1)  Os  navios  com restrição  de  máquina  e  de  leme,  somente  poderão  ser
manobrados à luz do dia e com a autorização da Capitania dos Portos.

2)  É  proibida  a  demanda  noturna,  no  acesso  ao  Complexo  Portuário  da
USIMINAS e VALEFÉRTIL para navios com comprimento acima de 230m.

3) No Terminal da Alamoa, nas ocasiões de maré de sizígia, as manobras de
atracação e desatracação ocorrerão, preferencialmente, durante os períodos de enchente
ou  maré  parada,  à  exceção  do  berço  nº 04,  em  que  as  manobras  de  atracação  e
desatracação  deverão  ocorrer,  preferencialmente,  durante  os  períodos  de  vazante  ou
maré parada, levando-se em conta o calado e/ou o porte do navio.
                 4) Nos armazéns 38 e 39, a desatracação de navios com calado superior a
13,00m, em maré com característica de sizígia, somente será realizada no período entre
02 (duas) horas e 01 (uma) hora antes da preamar, caso aproados para o interior do
estuário,  e  no  período  entre  02  (duas)  horas  antes  até  o  horário  da  preamar,  caso
aproados para a barra do Porto de Santos. Em maré com característica de sizígia, caso
sejam empregados espaçadores/flutuantes, não será realizada atracação de navios com
maré pela popa.                           

5) Nos Terminais TEG, TEAG e CUTRALE, a saída de navios com calado
superior a 13,00m, em maré com característica de sizígia, somente será realizada no
período entre 02 (duas) horas e 01 (uma) hora antes da preamar, caso aproados para o
interior do estuário, e no período entre 02 (duas) horas antes até o horário da preamar,
caso aproados para a barra do Porto de Santos. 

6) No cais do Outeirinhos as desatracações dos navios graneleiros atracados
por bombordo deverão ser feitas no período de estofo de maré ou de maré vazante.

7)  As atracações dos navios graneleiros destinados aos armazéns 16/17, 19,
20/21,  cujo comprimento total seja maior ou igual a 230,00m serão feitas por boreste.

8) As atracações dos navios graneleiros, cujo comprimento total seja maior ou
igual a 200,00m e/ou cujo calado esteja acima de 11,00m, destinados aos armazéns
16/17, 19, 20/21 serão feitas preferencialmente por boreste. Em época de ocorrência de
maré com característica de sizígia as desatracações serão feitas mediante o emprego de
pelo menos dois rebocadores azimutais. Nesta situação:
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     I) as desatracações de navios atracados por boreste, deverão ser realizadas,
durante o período de enchente, ou, no máximo, até uma hora e meia após a preamar; e

     II)  as desatracações  dos navios  atracados por bombordo, deverão ser
finalizadas, durante o período de vazante.

9) Quando houver navio atracado na USIMINAS 1 ou na USIMINAS 2, com
proa  ou  popa  lançada  mais  de  20,00m para  fora  do  cais,  as  manobras  no  cais  da
VALEFÉRTIL só serão realizadas em período diurno.
                 Nota: Entende-se como maré com característica de sizígia aquela em que
houver  uma  amplitude  de,  no  mínimo,  0,90m em um intervalo  de  tempo  igual  ou
inferior a 6 horas.

             b) RESTRIÇÕES DE HORÁRIO PARA O PORTO DE SÃO SEBASTIÃO
È proibida a entrada noturna no Canal de São Sebastião para fundeio, salvo os

casos  excepcionais  mediante  autorização  expressa  da  Delegacia  da  Capitania  dos
Portos.

0504 - RESTRIÇÕES DE PORTE DAS EMBARCAÇÕES
1)  Os navios  que demandam o canal  de acesso aos  berços  da USIMINAS e

VALEFÉRTIL devem ter a boca limitada em 32,6metros.
2) O navio-tipo, respeitadas as particularidades e limitações atinentes ao local da

atracação, autorizado a realizar manobras sem restrições de horário, sob condições de
visibilidade que propiciem a realização da manobra de forma segura (alcance maior que
uma milha náutica), apresenta LOA máximo = 306m e boca máxima = 46m. 

3) Navios cargueiros com 306m < LOA < 330m, respeitadas as particularidades
e limitações atinentes ao local da atracação,  poderão ser manobrados em condições
especiais,  com  a  coordenação  da  Autoridade  Marítima,  Autoridade  Portuária  e
Praticagem, desde que:  

I) em condições de mar e vento até força 5 (vagas abaixo de 1,5m; e ventos
abaixo de 17 nós) na escala Beaufort e visibilidade maior que uma milha náutica; e 
            II) manobrados por dois práticos, com um rebocador azimutal de pelo menos 60t
de bollard pull,  com cabo passado a partir da bóia 4, durante a entrada no canal de
acesso.  Nas manobras  de saída,  um rebocador de mesmas características,  com cabo
passado, até essa mesma bóia. Durante as atracações/desatracações, emprego de pelo
menos mais um rebocador azimutal.

4) Navios cargueiros com 330m < LOA < 336m, respeitadas as particularidades
e limitações atinentes ao local da atracação,  poderão ser manobrados em condições
especiais,  com  a  coordenação  da  Autoridade  Marítima,  Autoridade  Portuária  e
Praticagem, e, além de observados os itens do artigo anterior, nos horários de estofo de
maré.

0505 – RESTRIÇÕES DE FUNDEIO
a) FUNDEADOUROS NO PORTO DE SANTOS

1) Fundeadouros Existentes
Existem 6 fundeadouros, sendo proibido o fundeio fora dos mesmos. Os

fundeadouros estão contidos na carta 1701 da DHN.

 2) Restrições:
I) É proibida a pesca de arrasto em toda a zona estuária e o fundeio na

zona assinalada E da carta no 1701 e 1711 da DHN devido à existência de canalização
submarina.
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II)  Não é permitido  o tráfego nem o fundeio  de embarcações,  nas
proximidades das fortificações militares de Praia Grande e Guarujá (Forte de Itaipú e
Forte dos Andradas), devendo todas as embarcações guardarem um afastamento mínimo
de 200m nas vizinhanças dos morros de Itaipú e Monduba.

III)  Não  é  permitido  o  fundeio  de  qualquer  embarcação,  na  área
compreendida entre os 100m para cada lado das cabeceiras dos flutuantes ou terminais
dos ferry-boats (balsas), em Santos, Guarujá e Vicente de Carvalho. 

IV) O fundeio de embarcações de quarentena será efetuado em local
destinado para esse fim.

V) O fundeio de embarcações movida a propulsão nuclear, bem como
quaisquer outros casos não previstos nestas normas, será decidido após exame de cada
caso.  Para fundeio de navios de guerra  nucleares,  serão cumpridas  as  instruções do
Comando de Operações Navais.

b) FUNDEADOUROS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO:
      

1) Fundeadouros Existentes 
Possui dois fundeadouros a seguir mencionados:

I)  BARRA NORTE  -  área  limitada  ao  Norte  pelo  alinhamento
“Farolete São Sebastião e Ponta das Canas” e ao Sul pelo alinhamento “Pontal da Cruz
e Trapiche da Vila de Ilhabela”. Os pontos de fundeio são os previstos na Carta Náutica
DHN n° 1614 e são destinados a navios com mais de 100.000 TPB ou que necessitem
reparos de emergência, abrigo de mau tempo e aguardando programação.

II) BARRA SUL - área limitada ao Norte pelo alinhamento “Ponta
do Baleeiro com a parte central da Praia das Fazendas”, e ao Sul pelo paralelo 23° 54.0’
S e o meridiano 045° 31.0’ W, com capacidade para quatro navios, nos seguintes pontos
de fundeio:

(1) 23° 50.2’ S  e  045° 25.6’  W
(2) 23° 50.6’ S  e  045° 26.1’  W
(3) 23° 51.0’ S  e  045° 26.6’  W
(4) 23° 51.5’ S  e  045° 27.1’  W

OBS.: É recomendado o fundeio pela amarra com sete quartéis, tendo
em vista a intensidade da corrente de maré existente na área.

É expressamente  proibido  o  fundeio  de  qualquer  navio  na  área  de
manobra, compreendida na área marítima do Canal limitada ao norte pelo alinhamento
do “Pontal da Cruz” com o “Trapiche da Vila de Ilhabela”, e ao sul pelo alinhamento da
“Ponta do Baleeiro” com a parte central da “Praia da Fazenda”.

2) Permanência e Navegação:
A permanência de navios nos fundeadouros é limitada ao máximo de

15 dias,  de modo a não permitir  que a área se torne estacionamento de navios sem
programação. Os casos excepcionais serão julgados pela Delegacia da Capitania dos
Portos  em  São  Sebastião  a  requerimento  do  responsável,  se  acompanhado  de  um
cronograma de ação;

 

0506 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE BATIMETRICAS
Quaisquer solicitações para alterações desses valores máximos dos calados de

operação no canal de navegação deverão ser requeridas pela Autoridade Portuária à
CPSP,  acompanhados  dos  respectivos  Levantamentos  Hidrográficos  (LH)  que  serão
submetidos à apreciação do CHM/DHN. 

Os LH poderão ser de duas categorias: 
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I)  CATEGORIA  “A”:  se  executados  com  o  propósito  de  produzir
elementos que sirvam para atualização de cartas e publicações náuticas.

II)  CATEGORIA  “B”:  se  executados  sem  o  propósito  de  produzir
elementos que sirvam para atualização de cartas e publicações náuticas.

a)  CANAL DE  NAVEGAÇÃO  EXTERNO  E  INTERNO  DO  PORTO  DE
SANTOS

A Autoridade  Portuária  deverá  fornecer  batimetrias  atualizadas  dos  canais
externo e interno a intervalos não superiores a seis meses.

b)  BERÇOS DE ATRACAÇÃO DOS PORTOS DA BAIXADA SANTISTA E
DE SÃO SEBASTIÃO

A Autoridade Portuária, nos berços públicos, e os Terminais, privativos ou
arrendados,  deverão  fornecer  cópias  para  a  Capitania  dos  Portos,  Delegacia  de  São
Sebastião, Praticagem de Santos e Praticagem de São Sebastião da batimetria atualizada
dos berços de atracação, sob sua responsabilidade, a intervalos não superiores a seis
meses.

0507 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS
Em  condições  decorrentes  de  excesso  de  chuvas  na  Serra  do  Mar,  ou  de

condições de correntes oceânicas que alterem o perfil da corrente de maré do Porto de
Santos,  cujo  efeito  resulte  em  correntezas  de  intensidade  superior  ou  com  direção
diferente das previstas na Tábua de Marés e de Correntes, a situação reinante deverá ser
examinada pela Praticagem, assessorando a CPSP quanto à manutenção das restrições
destas Normas, ou com recomendação para alteração temporária da restrição, em prol da
segurança dos navios e  instalações  portuárias,  do meio ambiente,  bem como para a
salvaguarda da vida humana. 

a)  LIMITES  ESTABELECIDOS  PARA SUSPENSÃO  DE  TRÁFEGO  NO
PORTO DE SANTOS

A suspensão do tráfego no Porto de Santos poderá ser:
a) Total – quando ocorrerem as três ou uma das três situações: 

I) vagas  > 3,0 metros; 
II) vento -intensidade mantida > 30Nós ou rajadas > 35Nós; e
III)  visibilidade -alcance < 0,5 milha náutica.

b) Parcial – quando ocorrerem as três ou uma das três situações:
I) vagas  > 1,5  metros,  suspensão  parcial,  para  navios  LOA >  306

metros;
II) vento - intensidade mantida > 17Nós ou rajadas > 25Nós, suspensão

parcial para navios de LOA > 306 metros e Navios de grande área
vélica, como Navios Ro-Ro ou Navios em lastro; e

III) visibilidade  -  alcance  <  1  milha  náutica,  suspensão  parcial  para
navios de LOA > 306 metros e para navios que tenham quaisquer
obstruções à linha de visada entre o passadiço/proa do navio.

b)  LIMITES  ESTABELECIDOS  PARA SUSPENSÃO  DE TRÁFEGO  DAS
EMBARCAÇÕES  (FERRY-BOAT)  EMPREGADAS  NA   TRAVESSIA DO  CANAL  
DE SÃO SEBASTIÃO
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São  estabelecidos  os  seguintes  limites  de  estado  do  mar  e  vento  para
suspensão de tráfego das embarcações (ferry-boat) empregadas na travessia do Canal de
São Sebastião, entre as cidades de São Sebastião e Ilhabela:

1) as embarcações de comprimento total inferior a 40m (quarenta metros)
terão como limite para navegação o estado do mar força 4 – MODERADO, com ventos
de até 16 nós; e

2)  as  embarcações  de  comprimento  total  superior  a  40m (quarenta
metros) terão  como  limite  para  navegação  o  estado  do  mar  força  5  –  FRESCO,
admitindo-se ventos de até 25 nós.

Todas  as  embarcações  empregadas  na  travessia  deverão  possuir
ANEMÔMETRO, como equipamento de auxílio à navegação.

Em condições de nevoeiro ou neblina,  a  travessia deverá ser interrompida
sempre que a visibilidade cair a menos de 100 metros.

0508  –  PARÂMETROS  OPERACIONAIS  FORA  DA  ÁREA  DOS  PORTOS
ORGANIZADOS

Fora  da  área  dos  portos  organizados  e  no  âmbito  da  Jurisdição  da  CPSP
também se aplicam os parâmetros operacionais mencionados nesta NPCP

0509 – CALADO AÉREO MÁXIMO ADMITIDO
a) TRÁFEGO NO CANAL DE BERTIOGA

As embarcações de grande porte com altura superior a 5 metros (calado aéreo
maior que 5 metros) que, para navegarem no Canal de Bertioga (nas proximidades da
Base Aérea de Santos), necessitarem de operação da ponte elevadiça da via férrea da
PORTOFER, deverão entrar em contato com o CCO (Centro de Controle e Operação)
dessa companhia, de segunda-feira à domingo, no horário de 07 às 11 e 12 às 17hs , por
meio do  telefone : (13)  3224-4539.

A largura do vão navegável dessa ponte é de 40 metros

b) LINHAS DE TRANSMISSÃO
As embarcações de grande porte com altura superior a 67,5 metros (calado aéreo

maior que 67,5 metros) não poderão trafegar para locais além das Torres de Transmissão
(em frente ao Arm.25) no canal de acesso ao Porto de Santos.

0510 – OUTRAS RESTRIÇÕES
Ainda,  em função  da  amplitude  das  ondas  no  Canal  de  Acesso,  os  calados

máximos  de  operação  poderão  ser  alterados,  de  modo  a  eliminar  ou  reduzir  a
possibilidade de toque no fundo dos navios em trânsito.

a) TRÁFEGO NO CANAL DO PORTO DE SANTOS
1)  Embarcações  dos  tipos  draga  e  lameiro,  classificadas  como navegação

interior,  estão autorizadas  a navegar  fora dos  limites  do porto com destino às  áreas
previstas para despejo de material de dragagem e divulgadas em Avisos aos Navegantes.
Estas embarcações deverão estar equipadas com 02 (dois) aparelhos de VHF, um dos
quais deverá estar em escuta permanente no canal 16 VHF (156,8 MHz).

2)  Somente  embarcações  miúdas  sob  a  responsabilidade  das  Agências  de
Navegação  ou  Empresas  devidamente  credenciadas  e  autorizadas  pelo Agente  da
Autoridade  Marítima,  poderão  trafegar  entre  navios  e  um  dos  postos  fiscais  em
obediência a regulamentação da saúde dos Portos, Alfândega e Polícia Federal.

3)  As  embarcações  miúdas  com  mais  de  5m,  empregadas  em  atividade
comercial devem estar equipadas com aparelho de VHF marítimo, e permanecer em
escuta permanente no canal 16 VHF (156,8 MHz) quando em operação.
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b)  TRÁFEGO  NO  CANAL DE  PIAÇAGUERA E  NOS  TERMINAIS  DA
USIMINAS E ULTRAFÉRTIL

Só é permitida a navegação de um navio por vez no  Canal de Piaçaguera e
USIMINAS. 

c) RESTRIÇÕES ESPECIAIS PARA O CANAL DE SÃO SEBASTIÃO
É proibido:  

1) o trânsito simultâneo de dois ou mais navios mercantes tanto no canal
de acesso da barra norte quanto no canal de acesso da barra sul; e

 aos navios em movimento no Canal cruzarem a proa de navios
fundeados a menos de 500 jardas.

 os  cruzamentos  de  balsas  ao  longo  do  canal,  devem  guardar
distância mínima de 100 jardas entre estas e qualquer outra embarcação trafegando no
eixo do canal. 

Não  será  permitida  atracação  de  navios  no  Terminal  Marítimo  Almirante
Barroso quando a correnteza for maior ou igual a três nós ou em situação de mau tempo.

A atracação no cais lateral do Porto Comercial deverá observar as seguintes
condicionantes:

1)  ser  restrita  a  navios  com, no máximo,  70 metros  de  comprimento,
calado de 7,0 metros e boca de 23 metros;

2) ser realizada com Prático utilizando rebocadores,  de acordo com o
previsto na NORMAM-08;

3) ser realizada durante o período da preamar para navios com calado
superior a 6,0 metros;

4) ser realizada com vento de intensidade máxima de 15 nós e corrente de
intensidade máxima de 3 nós;

5) limitar o afastamento do navio a 20 metros na direção da parte interna
do cais;

6) ter a  amarração reforçada e, sempre que exeqüível, ter o ferro largado;
7) ter paralisado o serviço de travessia das balsas, durante as fainas de

atracação e desatracação no cais lateral, mediante coordenação junto aos supervisores
do porto,das balsas e a praticagem; e

8) manter um rebocador a contrabordo do navio atracado, caso a previsão
seja de ventos fortes oriundos do sul ou sudoeste.

d) FERROS PRONTOS
As embarcações trafegando em canais deverão manter os ferros prontos para

largar, em caso de emergência.
Quando  em  movimento  no  canal,  os navios  deverão  manter  os  ferros

(âncoras) acima da linha de flutuação, a fim de evitar possibilidade de danos a cabos e
canalizações submarinas.

e) FUNDEIO E APROXIMAÇÃO DE EMBARCAÇÕES JUNTO DE PRAIAS
                Quando realizado na faixa de 200 metros da praia, deverá ser observado o
local destinado para tal, de competência da prefeitura municipal tal como legitimado no
Plano  Nacional  de  Gerenciamento  Costeiro  (PNGC),  devendo  ser  estabelecido  pela
Prefeitura no seu respectivo Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro (PMGC).
                Se o fundeio for realizado a mais de 200 metros da praia, este não poderá
interferir  o  tráfego  no  local,  devendo  ser  observado  o  cumprimento  da  sinalização
prevista no RIPEAM.

As aproximações para o fundeio e abicagem devem ser realizadas em direção
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perpendicular à linha base da praia, e a baixa velocidade (máximo de 3 nós),
obedecendo as normas marinheiras para tal e as raias de aproximação e de abicagem na
praia, a fim de salvaguardar a vida humana, em especial a dos banhistas. 

f) ÁREAS DE SEGURANÇA
Não é  permitido  o  tráfego  e  fundeio  de  embarcações  nas  seguintes  áreas

consideradas de segurança:
1) fundeadouros de navios mercantes;
2) canais de acesso aos portos;
3) proximidades das instalações do porto;
4) a menos de 500 (quinhentos) metros das plataformas de petróleo e do

Terminal Almirante Barroso(TEBAR) em São Sebastião;
5) nas áreas adjacentes às praias, que sejam  reservadas para os banhistas;
6)  áreas  próximas  às  hidrelétricas,  cujos  limites  serão  fixados  e

divulgados pelas  concessionárias  responsáveis  pelo  reservatório/represa de água,  em
coordenação com o Agente da Autoridade Marítima; e

7) a menos de 200 metros de instalações militares.

g) SITUAÇÕES DE FORÇA MAIOR
Em casos de força maior, o Capitão dos Portos ou Delegado poderá autorizar

manobras fora das regras estabelecidas por esta Norma, por meio de requerimento do
Armador ou responsável pelos trâmites burocráticos junto à Capitania dos Portos, com a
concordância do Comandante.

A autorização, se concedida, não eximirá seus requerentes e seu executante, o
Comandante do navio, de suas responsabilidades legais. 

 

SEÇÃO II

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

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

a) CONTROLE
O estabelecimento de plataformas de prospecção e produção de petróleo ou

gás, de navios-sonda, navios-cisterna, além de gerador de tráfego adicional, constitui
obstáculo à navegação,  sendo necessário o conhecimento de sua posição exata  para
divulgação aos navegantes.  O mesmo cuidado deve-se ter para o posicionamento de
monobóias, poitas e dutos submarinos, a fim de se obter uma navegação segura.

 
b) ACOMPANHAMENTO

As  Companhias  responsáveis  por  terminais  e  bacias  petrolíferas  ou  gás
deverão solicitar  à Capitania dos Portos ou Delegacia em São Sebastião autorização
para:
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1) fixação de  plataforma de  prospecção e  produção de petróleo ou gás,
lançamento de bóias e poitas ou de qualquer tipo de artefato flutuante ou submerso,
quando  estes  dispositivos  não  forem  enquadrados  como  obras  sob  ou  sobre  água,
regulamentadas  pela  NORMAM  –  11,  NORMAS  DA AUTORIDADE  MARÍTIMA
PARA OBRAS, DRAGAGENS, PESQUISA E LAVRA DE MINERAIS SOB, SOBRE
E ÀS MARGENS DAS ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO NACIONAL; e

2) deslocamentos de plataformas de prospecção ou produção de petróleo
ou gás, navios-sonda, navio-cisterna e plataformas de apoio. O pedido de autorização
deverá ser feito com informação ao Centro de Hidrografia da Marinha (CHM). e deverá
citar  o  início  do  deslocamento,  rumo,  velocidade,  previsão  de  chegada  e  destino.
Quando atingida a posição final esta deverá ser confirmada em nova comunicação As
movimentações  (alterações de posição)  desses dispositivos deverão ser precedidas da
divulgação em Aviso aos Navegantes, no qual deverão  constar todas as informações
sobre o reboque: data-hora de início e término, velocidade de reboque, dispositivo de
reboque com número de rebocadores , nomes das embarcações, comprimento do cabo
de reboque, pontos principais da derrota ( partida , chegada, principais alterações de
rumo) em coordenadas geográficas,  citando o DATUM; bem como quaisquer  outras
informações  exigidas  pelo  Agente  da  Autoridade  Marítima.  Quaisquer  alterações  de
cinemática (ETD ou ETA) deverão ser informadas.

A solicitação para o início do deslocamento deverá ser feita formalmente à
Capitania  dos  Portos  ou  Delegacia  em São  Sebastião  com,  no  mínimo  10  dias  de
antecedência, para possibilitar a divulgação em  tempo hábil do necessário Aviso aos
Navegantes.  O  descumprimento   desses  prazos  ou  a  falta  de  comunicação   será
enquadrada como infração, por motivo de colocar em risco a Segurança da Navegação ,
estando o infrator sujeito a multas, além de todas as responsabilidades legais no  caso da
ocorrência de qualquer acidente durante essa faina.

     Nos casos das plataformas necessitarem de fundeios nas proximidades das
instalações  portuárias,  além do cumprimento do item anterior,  os solicitantes devem
informar a altura de suas torres em relação ao nível do mar, fim evitar interferência com
a segurança do tráfego aéreo regional (indicar, se for o caso, nomes de aeroportos ou
pistas  de  pouso).  As  autorizações  de  entrada  estarão  condicionadas  às  limitações
especificadas  após  consulta  da  CP às  Torres  de  Controle  (indicar  nomes).  (outras
restrições consideradas pertinentes, assim como pontos de fundeio de plataformas, etc.).

c) INFORMAÇÕES MENSAIS
Os  responsáveis  pelo  posicionamento  ou  deslocamentos  de  plataformas  e

similares,  na bacia petrolífera de Santos deverão encaminhar à DHN ao CHM, com
cópia para  a capitania dos Portos de São Paulo ou Delegacia em São Sebastião, até o
dia 5 (cinco) de cada mês, um mapa de controle, indicando o posicionamento, no último
dia  do mês  anterior,  de  todas  as  plataformas,  navios-sonda,  navios-cisterna,  bóias  e
dutos  submarinos.  A DHN   O  CHM  providenciará  a  atualização  e  divulgação  das
informações  necessárias  à  segurança  do  navegante.  A falta  de  informação  vital  à
segurança  aquaviária  e  aérea  sujeita  o  infrator  a  multas  por  colocar  em  risco  a
Segurança da Navegação; e à responsabilidade por danos provocados por acidentes de
navegação,   jurisdicionado pelo Tribunal Marítimo.

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

             Não se aplica.

0513 -BOIAS DE GRANDE PORTE
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a) CONCEITO
Consideram-se boias de grande porte  aquelas com volume superior  a 2m³

(dois metros cúbicos).
As boias de grande porte tem sido geralmente posicionadas em mar aberto em

apoio a diversas atividades, especialmente aquelas ligadas à prospecção e exploração de
petróleo ou gás.

Tais  boias  representam  riscos  ao  navegante,  não  somente  pelo  seu
posicionamento, mas também pela possibilidade de garrarem, ficando a deriva.

b) IDENTIFICAÇÃO
As  boias  de  grande  porte  deverão  ser  identificadas,  mediante  uma  placa,

contendo o nome da firma proprietária, o local de fundeio e a sigla da Capitania dos
Portos.

c) LANÇAMENTO
O lançamento desses artefatos obedecerá   normas específicas emitidas pela

Diretoria de Portos e Costas.
As  boias  lançadas  deverão  ser  vistoriadas  periodicamente  por  seus

proprietários, especialmente no que diz respeito ao aparelho de fundeio, a fim de se
evitar que garre. É responsabilidade do proprietário a conservação e manutenção das
condições adequadas para o perfeito posicionamento das boias.

d) PROVIDÊNCIAS NO CASO DE UMA BÓIA GARRAR:
1) o navegante ao encontrar uma boia a deriva no litoral do Estado de São

Paulo  deverá  notificar  imediatamente  à  Capitania  dos  Portos  de  São  Paulo,  ou  a
Delegacia em São Sebastião ou Agência com jurisdição sobre a área, para divulgação
em Avisos aos  Navegantes; e

2) as boias de grande porte encontradas a 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 15 (quinze)  dias  e,  caso  não retire,  a  bóia  será leiloada,
conforme legislação vigente.

0514 -OPERAÇÕES DE MERGULHO

Comunicação  prévia  e  com  antecedência  a  CPSP,  com  a  finalidade  de
divulgação por meio de publicação em Aviso aos Navegantes, e praticagem

SEÇÃO III

EVENTOS NÁUTICOS ESPECIAIS

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

26 de janeiro – Regata relativa ao aniversário da Cidade de Santos

02 de fevereiro (primeiro domingo de fevereiro) – procissão de N.Sª dos Navegantes

Último sábado e último domingo de junho – festa e procissão de São Pedro

Meses de outubro – Martona Aquática 14 Bis da Aeronáutica

Meses de dezembro - Regata da Marinha e travessia do canal a nado
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0516 – PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, REGISTRO E APERFEIÇOAMENTO

Os planejamentos dos eventos náuticos são realizados por meio de reuniões de
coordenadação  com  todas  as  partes  envolvidas,  onde  são  geradas  orientações  para
execução do evento expedida, geralmente por fax e, se necessário com publicação em
Aviso aos Navegantes, material esse que permanece arquivado na Seção de Inspeção
Naval, utilizado nos adestramentos periódicos da OM.

  
0517 – CAMPANHAS EDUCATIVAS

Realizadas por ocasião da Operação Verão, Operação Cisne Branco, Campanhas
lançadas pela DPC,  Comandos Superiores ou por oportunidades que surgem na mídia.
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OSTENSIVO NPCP-SP

CAPÍTULO 6

VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO

SEÇÃO I
CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE, SINALIZAÇÃO NÁUTICA E NAVEGAÇÃO

0601 – VIAS NAVEGÁVEIS CARTOGRAFADAS
           a) as vias navegáveis cartografadas da jurisdição da CPSP estão representadas nas car-
tas náuticas 1700, 1701, 1702, 1703 e 1711; e

b) as vias as vias navegáveis cartografadas da jurisdição da DelSSebastião estão repre-
sentadas nas cartas náuticas 1600, 1614, 1634, 1635, 1641, 1642, 1643, 1644 e 1700.
0602 – VIAS NAVEGÁVEIS NÃO CARTOGRAFADAS

a) Rio Juqueriquerê (no município de Caraguatatuba) – navegável por embarcações de
pequeno calado (principalmente esporte e recreio), desde a sua foz até cerca de 6 km a mon-
tante. Possui profundidade de 1,30 m a 2,10 m em 90% dos dias do ano. Na sua foz sofre bas-
tante o efeito de maré, sendo assoreada e com calado restrito a 30 cm na baixamar, sendo per-
mitida a saída de embarcações somente na preamar. Não há sinalização nem carta de navega-
ção para o trecho citado, porém nele existem diversas Entidades Náuticas.

b) Rio Ribeira do Iguape – navegável por embarcações de pequeno calado (barcos de
pesca, chatas e balsas, desde a barra de Icapara até foz do Juquiá, numa extensão de aproxi-
madamente 110 km. Sua profundidade em 90% do tempo está entre 1,30 e 2,10 m.

c) Rio Itanhaém – navegável por embarcações de esporte e recreio, barcos de pesca,
chatas e balsas, de calado reduzido, desde a sua foz até cerca de 60 km a montante. Mantém
profundidade média entre 1,30 e 2,10 m em 90% do tempo. Possui nas proximidades da cen-
tro urbano marinas e garagens náuticas.
              Os interessados em saber se um determinado rio é ou não navegável deverão consul-
tar a página na Internet do Centro de Hidrografia e Navegação (CHM) e verificar as empresas
cadastradas pela Marinha para realização de serviços de levantamento hidrográfico.

0603 – REGRAS NA NAVEGAÇÃO INTERIOR
Cumprir as regras estabelecidas na NORMAM-03/DPC.

0604 – COMBOIOS
Não aplicável.

0605 – DEVER DE INFORMAÇÃO
Os Comandantes e Mestres das embarcações devem comunicar ao Agente da AM do

primeiro porto que demande, qualquer irregularidade dos auxílios à navegação e qualquer im-
precisão, 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 comunica-
ção poderá ser efetuada ao Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), conforme o anexo cons-
tante dos folhetos quinzenais de Avisos aos Navegantes, intitulado “COLABORAÇÃO DOS
NAVEGANTES E USUÁRIOS”.
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SEÇÃO II
OBRAS, DRAGAGENS E EXTRAÇÃO MINERAL

0606 – OBRAS EM VIAS NAVEGÁVEIS
              Os interessados em realizar obras sob, sobre e às margens das águas jurisdicionais
brasileiras deverão prestar, formalmente, à CP/DL da jurisdição, as informações constantes do
Capítulo 1 da NORMAM-11/DPC.

0607 – BARRAGENS E ECLUSAS
Não aplicável.

0608 – DRAGAGENS
             Os interessados em realizar dragagem, devidamente autorizados pelos órgãos compe-
tente, deverão prestar, formalmente, à CP/DL da jurisdição, as informações constantes do Ca-
pítulo 2 da NORMAM-11/DPC.

0609 – EXTRAÇÃO DE MINERAIS
Os interessados em realizar pesquisa, lavra, grimpo ou extração de areia, devidamente

autorizados pelos órgãos competente, deverão prestar, formalmente, à CP/DL da jurisdição in-
formações constantes do Capítulo 3 da NORMAM-11/DPC.

0610 – ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÁUTICOS
O estabelecimento do balizamento deverá ser oficialmente comunicado pelo interes-

sado à CP/DL de origem. Caso o balizamento esteja localizado em área abrangida por Carta
Náutica, Atlas ou Croquis de Navegação, a CP/DL de origem informará por mensagem o Cen-
tro de Hidrografia da Marinha (CHM)).

Por ocasião do término da execução da “obras” sobre, sob ou às margens da Águas
Jurisdicionais  Brasileiras  (AJB),  os  responsáveis  pelas  obras  deverão  elaborar  e  enviar  à
CP/DL as Plantas Finais de Situação (PFS), de acordo com o Anexo 1-B da NORMAM-11,
para atualização dos documentos náuticos.

O CHM divulga em Avisos-Rádio Náutico e Avisos aos Navegantes informações,
quinzenalmente, de todas as suas publicações que é distribuída gratuitamente pelas CP/DL.

0611 – OUTRAS RESTRIÇÕES

a) Embarcações que realizam travessias auxiliados por cabos fixados às margens – os
cabos deverão estar iluminados, além disso, será necessário a instalação de placas de avisos, a
montante e a jusante do local da travessia (500m), alertando às embarcações que navegam na-
quele trecho, a existência de cabos, que auxiliam a travessia de balsa, devendo ainda, informar
a altura dos cabos em relação a lamina d´água (altura média na época de cheias e altura média
na época de seca) do rio. Essas travessias, deverão ser regularizadas como obras às margens
do rio, conforme preconizado pela NORMAM-11.
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b) As embarcações (Ferry boat) empregadas na travessia do canal de navegação do
porto de Santos entre as cidades de Santos e Guarujá, deverão permanecer atracadas até a pas-
sagem completa dos navios mercantes.

c) Segurança da Navegação nas atividades de transporte de passageiros, envol-
vendo embarcações de pequeno porte denominadas “CATRAIAS”, entre os municípios de
Santos e Guarujá (Vicente de Carvalho):

1 - Cada “catraia” deverá exibir um número de identificação. Esse número de identifi-
cação servirá para a distinção das “catraias”, uma das outras, nas filmagens de segurança dos
terminais da CODESP e da própria associação; visando a garantir maior controle e segurança
das operações na entrada do túnel do armazém 15.

2 - A operação das catraias deverá ser SUSPENSA durante a manobra de atracação/de-
satracação nos terminais dos armazéns 15, 16 e 17.

3 - O tráfego no túnel das “catraias” deverá ser interrompido quando a maré estiver
muito alta (altura maior que 1,4m) ou muito baixa (altura inferior a 0,0m). Nessas situações o
desembarque/embarque de passageiros deverá ser realizado na escada do cais, próxima a en-
trada do túnel, e a CODESP providenciará um corredor para trânsito dos passageiros sobre o
cais.

4 - A Associação dos Mestres Regionais do Porto de Santos (Catraeiros) deverá man-
ter registro mensal do período de suspensão do tráfego das “catraias” durante a manobra de
atracação/desatracação de navios nos terminais dos armazéns 15, 16 e 17, devendo encami-
nhar cópia destes registros, a esta Capitania dos Portos, no primeiro dia útil do mês seguinte
ao período registrado, na Divisão de Inspeção Naval; encaminhando também os registros dos
períodos em que o túnel ficou interrompido devido a altura da maré (superior a 1,4m ou inferi-
or a 0,0m alturas) que impedem o tráfego no túnel.

5 - A Associação dos Mestres Regionais do Porto de Santos (Catraeiros) deverá pro-
mover campanhas de conscientização sobre a disponibilidade e forma de uso do colete salva-
vidas. A campanha de conscientização, mencionada no caput do artigo, se dará por meio da
veiculação, no “tíquete” da catraia, da informação de disponibilidade do colete salva-vidas nas
embarcações, para uso livre do passageiro que assim desejar. Essa explicação será dada tam-
bém pelo mestre da catraia que, a cada viagem, deverá informar aos passageiros que a embar-
cação possui coletes salva-vidas, auxiliando os passageiros que quiserem vestir os coletes du-
rante a travessia.

6 - A manobra de atracação/desatracação de navios nos terminais dos armazéns 15, 16
e 17 somente poderá ser iniciada quando não houver catraias trafegando no canal ou no túnel.
A Autoridade Portuária comunicará aos mestres das catraias, por meio da Associação dos
Mestres Regionais do Porto de Santos (Catraeiros), da interrupção e consequente proibição de
tráfego de catraias no canal, permitindo a manobra de atracação/desatracação de navios nos
terminais dos armazéns 15, 16 e 17. A comunicação tratada no parágrafo anterior se dará por
meio da instalação de sinais luminosos (semáforo) na entrada/saída do túnel e nos locais de
embarque/desembarque de passageiros, que exibe uma luz verde (permitido tráfego das catrai-
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as), ou encarnado (proibido o tráfego das catraias), ou, ainda, amarelo com contador de tempo
(avisando que faltam 5 minutos para o vermelho), além de uma sinalização sonora (sirenes
avisando manobra de navio no terminal do armazém 15). O balanceamento de máquinas do
navio, nos casos de atracação de bombordo, com a popa próxima da entrada do túnel. A Asso-
ciação dos Mestres Regionais do Porto de Santos (Catraieiros) deverá informar o público dos
horários de interrupção do serviço de catraias, devido a manobras de navios, conforme a pro-
gramação da Praticagem.

7 - A atracação no terminal do armazém 15 se dará preferencialmente por boreste e no
terminal do armazém 16 por bombordo, evitando assim a aproximação do hélice dos navios
que atracarem no terminal do armazém 15 e 16 com as catraias na saída do túnel.

8 - Não deverá haver cruzamento de cabos (espias) sobre a saída/entrada do tú-
nel das catraias, sendo que nenhuma catraia deverá trafegar por baixo de cabos de navios.
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ANEXO 1 – B

ENDEREÇOS DAS PRINCIPAIS AUTORIDADES, ENTIDADES E TERMINAIS

PORTOS DE SANTOS

1) CODESP - Companhia Docas do Estado de São Paulo (Autoridade Portuária)
Avenida Rodrigues Alves, s/nº,  Macuco
Telefone: (13) 3233-6565 / 3222-6375/3234-7000
Fax (13) 3221-5274/ 3222-3058       
CEP-11015-900 –7 Santos/ SP

2) Delegacia da Receita Federal  (Autoridade Alfandegária)
Praça da República, s/nº, Centro
Telefone: (13) 3208-2000
Fax: (13) 3208-2105
CEP-11013-905 – Santos/SP 

3) Delegacia da Polícia Federal 
Rua Riachuelo, 27, Centro
Telefones: (13)  3213-1800 / 3213-1801 
CEP-11010-000 – Santos/SP

4) Delegacia Especial de Polícia Marítima (DEPOM)
Avenida Mário Covas, s/nº (entre os armazéns 36/37), Estuário
Telefone: (13) 3273-2155 / 3273-1441
CEP-11020-300 – Santos/SP 

5) Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
Praça da República, 87 – 5º Andar, Centro
Telefone: (13) 3219-5521
Fax: (13) 3219-5448
CEP-11013-010 – Santos/SP  

6) Gerência Regional do Trabalho 
Praça José Bonifácio, 53, Centro
Telefones: (13) 3224-7353 / 3224-8533 / 3224-4983 / 3224-5869  
CEP: 11013-190 – Santos/SP   

7) Polícia Militar do Estado de São Paulo
 6º Batalhão de Polícia Militar do Interior
 Avenida Coronel Joaquim Montenegro, 282, Ponta da Praia
 Telefone:  (13) 3227-5858 

CEP: 11035-000 – Santos/SP 
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8) Polícia Civil do Estado de São Paulo
Diretoria do Departamento de Polícia Judiciária de SP Interior 
Rua São Francisco, 136, Centro
Telefone:  (13) 3232-2122
CEP: 11013-200 – Santos/SP 

9) Guarda Portuária
Rua General Câmara, 509, Paquetá
Telefone:  (13) 3202-6565
CEP: 11013-200 – Santos/SP 

10) Praticagem 
Avenida Almirante Saldanha da Gama, 64, Ponta da Praia
Telefones:  (13) 3269-4043 / 3269-4045
Fax: (13) 3261-5098
CEP: 11030-400 – Santos/SP 

11) SINDAMAR – Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Estado de São Paulo
Rua do Comércio, 55 – 10º Andar – cj 101, Centro
Telefone : (13) 3219-5406
Fax: (13) 3219-5648
CEP 11010-141 – Santos/SP

12) OGMO – Órgão Gestor de Mão de Obra
Avenida Mário Covas, s/nº, Estuário
Telefone:  (13) 3228-9191
Fax: (13) 3222-6218
CEP: 11020-300 – Santos/SP 

13) SOPESP – Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo
Praça dos Andradas, 12 – 2º Andar – cj 21, Centro
Telefone : (13) 3219-6200
Fax: (13) 3219-2988
CEP 11010-904 – Santos/SP
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ANEXO 1 – C

ÁREA DE NAVEGAÇÃO INTERIOR

PRAIA GRANDE, SÃO VICENTE, SANTOS E GUARUJÁ
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ENSEADA DE BERTIOGA E FOZ DO RIO PERUÍBE
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ANEXO 1 – A

ÁREA DE JURISDIÇÃO

1- CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO (CPSP)

MUNICÍPIO UF MUNICÍPIO UF

AGUAÍ SP AGUANIL MG

ÁGUAS DA PRATA SP ÁGUAS DE LINDÓIA SP

AIURUOCA MG ALAMBARI SP

ALAGOA MG ALBERTINA MG

ALFENAS MG ALPINÓPOLIS MG

ALTEROSA MG ALTINÓPOLIS SP

ALUMÍNIO SP AMPARO SP

ANALÂNDIA SP ANDRADAS MG

ANGATUBA SP APIAÍ SP

ARAÇARIGUAMA SP ARAÇOIABA DA SERRA SP

ARARAS SP ARCEBURGO MG

A-1-



OSTENSIVO   NPCP-SP    

ARCOS MG AREADO MG

ARTUR NOGUEIRA SP ATIBAIA SP

BAEPENDI MG BAMBUÍ MG

BANDEIRA DO SUL MG BARRA DO CHAPÉU SP

BARRA DO TURVO SP BARUERI SP

BERTIOGA SP BOA ESPERANÇA MG

BOITUVA SP BOM JESUS DA PENHA MG

BOM JESUS DOS PERDÕES SP BOM REPOUSO MG

BOM SUCESSO MG BOM SUCESSO DE ITARARÉ SP

BORDA DA MATA MG BOTELHOS MG

BRAGANÇA PAULISTA SP BRASÓPOLIS MG

BUENO BRANDÃO MG BURI SP

CABO VERDE MG CABREÚVA SP

CACHOEIRA DE MINAS MG CACONDE SP

CAIEIRAS SP CAJAMAR SP

CAJATI SP CAJURU SP

CALDAS MG CAMACHO MG

CAMANDUCAIA MG CAMBUÍ MG

CAMBUQUIRA MG CAMPANHA MG

CAMPRESTE MG CAMPINA DO MONTE ALEGRE SP

CAMPINAS SP CAMPO BELO MG

CAMPO LIMPO PAULISTA SP CAMPO DO MEIO MG

CAMPOS GERAIS MG CANA VERDE MG

CANANÉIA SP CANDEIAS MG

CAPÃO BONITO SP CAPELA DO ALTO SP

CAPETINGA MG CAPITÓLIO MG

CAPIVARI SP CARAPICUÍBA SP

CAREAÇU MG CARMO DA CACHOEIRA MG

CARMO DA MATA MG CARMO DE MINAS MG

CARMO DO CAJURU MG CARMO DO RIO CLARO MG

CARMÓPOLIS DE MINAS MG CARRANCAS MG

CARVALHÓPOLIS MG CASA BRANCA SP

CÁSSIA MG CÁSSIA DOS COQUEIROS SP
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CAXAMBU MG CERQUILHO SP

CESÁRIO LANGE SP CLARAVAL MG

CLÁUDIO MG CONCEIÇÃO DA APARECIDA MG

CONCEIÇÃO DAS PEDRAS MG CONCEIÇÃO DO RIO VERDE MG

CONCEIÇÃO DOS OUROS MG CONCHAL SP

CONGONHAL MG CONSOLAÇÃO MG

COQUEIRAL MG CORDISLÂNDIA MG

CÓRREGO DO BOM JESUS MG CÓRREGO FUNDO MG

CORUMBATAÍ SP COSMÓPOLIS SP

COTIA SP CRISTAIS MG

CRISTINA MG CRUZÍLIA MG

CUBATÃO SP DELFIM MOREIRA MG

DELFINÓPOLIS MG DESCALVADO SP

DIADEMA SP DIVINOLÂNDIA SP

DIVINÓPILIS MG DIVISA NOVA MG

DOM VIÇOSO MG DORESÓPOLIS MG

ELDORADO SP ELIAS FAUSTO SP

ELÓI MENDES MG EMBU SP

EMBU-GUAÇU SP ENGENHEIRO COELHO SP

ESPÍRITO SANTO DO DOURADO MG ESPÍRITO SANTO DO PINHAL SP

ESTIVA MG ESTIVA GERBI SP

EXTREMA MG FAMA MG

FERRAZ DE VASCONCELOS SP FORMIGA MG

FORTALEZA DE MINAS MG FRANCISCO MORATO SP

FRANCO DA ROCHA SP GONÇALVES MG

GUAPÉ MG GUAPIARA SP

GUARANÉSIA MG GUAREÍ SP

GUARUJÁ SP GUARULHOS SP

GUAXUPÉ MG HELIODORA MG

HOLAMBRA SP HORTOLÂNDIA SP

IBIRACI MG IBITIÚRA DE MINAS MG

IBITURUNA MG IBIÚNA SP

IGUAPE SP IGUATAMA MG
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IJACI MG ILHA COMPRIDA SP

ILICÍNEA MG INCONFIDENTES MG

INDAIATUBA SP INGAÍ MG

IPERÓ SP IPORANGA SP

IPUIÚNA MG ITABERÁ SP

ITAJUBÁ MG ITAMOGI MG

ITAMONTE MG ITANHAÉM SP

ITANHANDU MG ITAÓCA SP

ITAPECERICA MG ITAPECERICA DA SERRA SP

ITAPETININGA SP ITAPEVA SP

ITAPEVA MG ITAPEVI SP

ITAPIRA SP ITAPIRAPUÃ PAULISTA SP

ITAQUAQUECETUBA SP ITARARÉ SP

ITARIRI SP ITATIBA SP

ITAÚ DE MINAS MG ITAÚNA MG

ITIRAPUÃ SP ITOBI SP

ITU SP ITUMIRIM MG

ITUPEVA SP ITUTINGA MG

JACUÍ MG JACUPIRANGA SP

JACUTINGA MG JAGUARIÚNA SP

JANDIRA SP JAPARAÍBA MG

JARINU SP JESUÂNIA MG

JOANÓPOLIS SP JUMIRIM SP

JUNDIAÍ SP JUQUIÁ SP

JUQUITIBA SP JURUAIA MG

LAGOA DA PRATA MG LAMBARI MG

LARANJAL PAULISTA SP LAVRAS MG

LEME SP LINDÓIA SP

LOUVEIRA SP LUMINÁRIAS MG

MACHADO MG MAIRINQUE SP

MAIRIPORÃ SP MARIA DA FÉ MG

MARMELÓPOLIS MG MAUÁ SP

MINDURI MG MIRACATU SP
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MOCOCA SP MOGI GUAÇU SP

MOGI-MIRIM SP MOMBUCA SP

MONGAGUÁ SP MONSENHOR PAULO MG

MONTE ALEGRE DO SUL SP MONTE BELO MG

MONTE MOR SP MONTE SANTO DE MINAS MG

MONTE SIÃO MG MORUNGABA SP

MUNHOZ MG MUZAMBINHO MG

NATÉRCIA MG NAZARÉ PAULISTA SP

NAZARENO MG NEPOMUCENO MG

NOVA CAMPINA SP NOVA ODESSA SP

NOVA RESENDE MG OLÍMPIO NORONHA MG

OLIVEIRA MG OSASCO SP

OURO FINO MG PAINS SP

PARAGUAÇU MG PARAISÓPOLIS MG

PARIQUERA-AÇU SP PASSA QUATRO MG

PASSOS MG PATROCÍNIO PAULISTA SP

PAULÍNIA SP PAULISTÂNIA SP

PEDRA BELA SP PEDRA DO INDAIÁ MG

PEDRALVA MG PEDREIRA SP

PEDRO DE TOLEDO SP PERDÕES MG

PEREIRAS SP PERUÍBE SP

PIEDADE SP PILAR DO SUL SP

PIMENTA MG PINHALZINHO SP

PIRACAIA SP PIRANGUAÇU MG

PIRANGUINHO MG PIRAPORA DO BOM JESUS SP

PIRASSUNUNGA SP PIUMHI MG

POÁ SP POÇO FUNDO MG 

POÇOS DE CALDAS MG PORTO FELIZ SP

PORTO FERREIRA SP POTIM SP

POUSO ALEGRE MG POUSO ALTO MG

PRAIA GRANDE SP PRATÁPOLIS MG

QUADRA SP RAFARD SP

REGISTRO SP RIBEIRA SP
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RIBEIRÃO BRANCO SP RIBEIRÃO GRANDE SP

RIBEIRÃO PIRES SP RIBEIRÃO VERMELHO MG

RIO DAS PEDRAS SP RIO GRANDE DA SERRA SP

RIVERSUL SP SALTINHO SP

SALTO SP SALTO DE PIRAPORA SP

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO SP SANTA CRUZ DA ESPERANÇA SP

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS SP SANTA RITA DE CALDAS MG

SANTA RITA DO PASSA QUATRO SP SANTA RITA DO SAPUCAÍ MG

SANTA ROSA DE VITERBO SP SANTANA DA VARGEM MG

SANTANA DE PARNAÍBA SP SANTANA DO JACARÉ MG

SANTO ANDRÉ SP SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA SP

SANTO ANTÔNIO DE POSSE SP SANTO ANTÔNIO DO AMPARO MG

SANTO ANTÔNIO DO JARDIM SP SANTO ANTÔNIO DO MONTE MG

SANTOS SP SÃO BENTO ABADE MG

SÃO BERNARDO DO CAMPO SP SÃO CAETANO DO SUL SP

SÃO FRANCISCO DE PAULA MG SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ MG

SÃO JOÃO BATISTA DA GLÓRIA MG SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP

SÃO JOÃO DA MATA MG SÃO JOSÉ DA BARRA MG

SÃO JOSÉ DO ALEGRE MG SÃO JOSÉ DO RIO PARDO SP

SÃO LOURENÇO MG SÃO LOURENÇO DA SERRA SP

SÃO MIGUEL ARCANJO SP SÃO PAULO SP

SÃO PEDRO DA UNIÃO MG SÃO ROQUE SP

SÃO ROQUE DE MINAS MG SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA MG

SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA SP SÃO SEBASTIÃO DO OESTE MG

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO MG SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE MG

SÃO SIMÃO SP SÃO THOMÉ DAS LETRAS MG

SÃO TIAGO MG SÃO TOMÁS DE AQUINO MG

SÃO VICENTE SP SAPUCAÍ-MIRIM MG

SARAPUÍ SP SENADOR AMARAL MG

SENADOR JOSÉ BENDO MG SERITINGA MG

SERRA AZUL SP SERRA NEGRA SP

SERRANIA MG SETE BARRAS SP

SILVIANÓPOLIS MG SOCORRO SP
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SOLEDADE DE MINAS MG SOROCABA SP

SUMARÉ SP SUZANO SP

TABOÃO DA SERRA SP TAMBAÚ SP

TAPIRAÍ SP TAPIRATIBA SP

TAQUARAL SP TAQUARIVAÍ SP

TATUÍ SP TIETÊ SP

TOCOS DO MOGI MG TOLEDO MG

TRÊS CORAÇÕES MG TRÊS PONTAS MG

TUIUTI SP TURVOLÂNDIA MG

URÂNIA SP VALINHOS SP

VARGEM SP VARGEM BONITA MG

VARGEM GRANDE DO SUL SP VARGEM GRANDE PAULISTA SP

VARGINHA MG VÁRZEA PAULISTA SP

VINHEDO SP VIRGÍNIA SP

VOTORANTIM SP WENCESLAU BRAZ MG

2- DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBASTIÃO (DelSSebastião)

MUNICÍPIO UF MUNICÍPIO UF

APARECIDA SP ARAPEÍ SP

AREIAS SP ARUJÁ SP

BANANAL SP BIRITIBA-MIRIM SP

CAÇAPAVA SP CACHOEIRA PAULISTA SP

CAMPOS DO JORDÃO SP CANAS SP

CARAGUATATUBA SP CRUZEIRO SP

CUNHA SP GUARAREMA SP

GUARATINGUETÁ SP IGARATÁ SP

ILHABELA SP JACAREÍ SP

JAMBEIRO SP LAGOINHA SP

LAVRINHAS SP LORENA SP

MOGI DAS CRUZES SP MONTEIRO LOBATO SP
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NATIVIDADE DA SERRA SP PARAIBUNA SP

PINDAMONHANGABA SP PIQUETE SP

QUELUZ SP REDENÇÃO DA SERRA SP

ROSEIRA SP SALESÓPOLIS SP

SANTA BRANCA SP SANTA ISABEL SP

SANTO ANTÔNIO DO PINHAL SP SÃO BENTO DO SAPUCAÍ SP

SÃO JOSÉ DO BARREIRO SP SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP

SÃO LUÍS DO PARAITINGA SP SÃO SEBASTIÃO SP

SILVEIRAS SP TAUBATÉ SP

TREMEMBÉ SP UBATUBA SP
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ANEXO 2 – A

PLANOS DE AUXÍLIO EM CASO DE ACIDENTES

A) PAM – PLANO DE AUXÍLIO MÚTUO DO PORTO ORGANIZADO DE SANTOS

O PAM é uma exigência legal, recomendado pela Norma Regulamentadora nº 29 (NR

29) que trata da saúde e segurança no trabalho portuário. O Plano descreve os recursos que de-

vem ser previstos e as linhas de ação conjunta e organizada nas seguintes situações: incêndio ou

explosão, vazamento de produtos perigosos, quedas de homens ao mar, poluição o acidente am-

biental e socorro a acidentado.

           A Administração do Porto é responsável pela coordenação do PAM, que abrange a área do

Porto Organizado, compreendendo a CODESP, arrendatários e terminais privativos.           

Integra os Terminais das margens direita e esquerda do Porto Organizado de Santos com

Corpo de Bombeiros,  Defesa Civil  e demais órgãos oficiais  como Capitania dos Portos, CE-

TESB, GBMar, SEMAM e outros, além da Brazil P & I e conta com o apoio  de empresas que

atuam em emergências, contenção de óleo e produtos perigosos.

B) PIE – ABTL – PLANO INTEGRADO DE EMERGÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO BRASI-
LEIRA DE TERMINAIS DE LÍQUIDOS

Foi criado pela ABTL com o intuito de diminuir os riscos e consequências de um

eventual acidente, com a participação dos Terminais existentes na área da Alemoa e Ilha Barna-

bé.

Os principais objetivos do PIE são: conjugar esforços do Corpo de Bombeiros, CETESB,

Defesa Civil e todos os Terminais de Líquidos da ABTL, atuando de forma integrada  em terra e

no mar, coordenando as ações de combate a emergências nos Terminais da ABTL, protegendo a

vida humana e o meio ambiente.

C) PEI – PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL

Conjunto de medidas que determinam e estabelecem as responsabilidades setoriais e as

ações a serem desencadeadas imediatamente após um incidente, bem como definem os recursos

humanos, materiais e equipamentos adequados à prevenção, controle e combate à poluição das

águas.
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A Resolução CONAMA Nº 398 DE 11.06.2008, dispõe sobre o conteúdo mínimo do

Plano de Emergência Individual - PEI para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdi-

ção nacional, originados em portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, sondas

terrestres, plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos

e instalações similares e orienta sua elaboração.

D) PLANO DE ÁREA DO PORTO DE SANTOS E REGIÃO - PAPS

Documento ou conjunto de documentos que contenham as informações, medidas e ações

referentes a uma área de concentração de portos organizados, instalações portuárias, terminais,

dutos ou plataformas e suas respectivas instalações de apoio, que visem integrar os diversos Pla-

nos de Emergências Individuais (PEI) da área para o combate de incidentes de poluição por óleo,

bem como facilitar e ampliar a capacidade de resposta desta Plano e orientar as ações necessárias

na ocorrência de incidentes de poluição por óleo de origem desconhecida (inciso VII do Art 2º do

Decreto 4.871/2003, que dispõe sobre a instituição dos Planos de Área – PA para combate à po-

luição por óleo em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências).

O Plano de Área visa promover a ação integrada e organizada das instalações envolvidas,

fortalecendo a capacidade de resposta aos incidentes de poluição por óleo de grandes proporções,

compartilhando recursos individuais, sejam materiais ou humanos, bem como orientar as ações

necessárias na ocorrência de incidentes.                       

O Plano de Área visa integrar os diversos PEI das instalações presentes em determinada

área de concentração. Em São Paulo estão sendo trabalhadas duas áreas: Porto Organizado de

São Sebastião e Porto Organizado de Santos e Região.

E) COMISSÃO REGIONAL DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA RÁPIDA

A EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS COM PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS – RE-

GIÃO BAIXADA SANTISTA

A Comissão Regional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambi-

entais  com Produtos  Químicos  Perigosos  –  Região  Baixada  Santista,  doravante  denominada

CRP2R2/BS-SP, é um órgão colegiado, de natureza técnico-científica, de caráter consultivo, li-

gado a Comissão Estadual de Prevenção e Resposta a Emergências Ambientais com Produtos

Químicos Perigosos do Estado de São Paulo, doravante denominada CRP2R2/SP, instituída pela

ResoluçãoCMil 38-610-Cedec, de 30-11-2009.
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À CRP2R2/BS-SP compete:

I- observar as deliberações da CEP2R2/SP,  adotando as recomendações

por esta enviadas;

II- promover  a adoção e a difusão de doutrinas  e técnicas  de comando

como ferramentas de gerenciamento em casos de riscos, ameaças ou desastres naturais e tecnoló-

gicos, que possam gerara riscos provocados por produtos químicos;

III- recomendar e propor práticas de prevenção, que coibirão, inibirão e/ou

desmotivarão práticas que levem à ocorrência de acidentes envolvendo produtos químicos peri-

gosos;

IV- promover a capacitação, a preparação, a integração e também a otimi-

zação dos sistemas de atendimento à emergência com produtos químicos perigosos, dos órgãos

públicos e privados, de forma a responder rápida e eficazmente a esses eventos;

V- promover estudos e orientar medidas para a elaboração e implantação

de sistemas, programas, ações, procedimentos e iniciativas de preparação e resposta (PAE- Plano

de Ação de Emergência) das entidades públicas e privadas da região da Baixada Santista, respon-

sáveis pelo atendimento destas ocorrências, de forma integrada, otimizando os recursos materiais

e humanos disponíveis em âmbito regional; e

VI- informar à CEP2R2/SP todas suas atividades.
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ANEXO 2 – B

COMUNICAÇÃO INICIAL DO ACIDENTE

Conforme Anexo II do Decreto 4136/2002.
I - Identificação do navio ou instalação que originou o incidente.
Nome do navio: _________________________
Nome da instalação: ______________________
( ) Sem condições de informar.

II - Data e hora da primeira observação.
Hora: ___:___
Dia/Mês/ano: ___/___/___

III - Data e hora estimadas do Incidente.
Hora: ___:___
Dia/Mês/ano: ___/___/___

IV - Localização geográfica do incidente.
Latitude: ___o___’
Longitude: ___o___’

V - Substância descarregada.
Tipo de Substância: _________________ 
Volume estimado em _______m3.

VI - Causa provável do incidente:
_____________________________________
( ) Sem condições de informar.

VII - Situação atual da descarga.
(  ) paralisada; (  ) não foi paralisada; (  ) sem condições de informar.

VIII - Ações iniciais que foram tomadas.
(  ) acionado plano individual de emergência
(  ) foram tomadas outras providências a saber: _____________________
(  ) sem evidência de ação ou providência até o momento.

IX - Data e hora da comunicação.
Hora: ___:___
Dia/Mês/ano: ___/___/___

X - Identificação do comunicante.
Nome completo: _________________________________
Função navio ou instalação: ________________________
Telefone de contato: ______________________________

XI - Outras informações julgadas úteis:

____________________________________
Assinatura
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ANEXO 3 – A

DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SALVTAGEM, NAVEGAÇÃO E CAV

I - EMBARCAÇÕES EMPREGADAS EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS

ITEM 

EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE DE PAS-
SAGEIROS E/OU CARGA, COM AB MAIOR DO 
QUE 20 E MENOR OU IGUAL A 50.

EMBARCAÇÕES DE PESCA COM  MENOS  DE 10 AB  E  COM  
MENOS DE 10 METROS DE COMPRIMENTO

ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 1 ÁREA 2

LANTERNA PORTÁTIL (c/pilhas  sobressalentes) SIM SIM SIM SIM

2 EXTINTORES DE INCÊNDIO CLASSE  B-2

SIM
(1 extintor, tipo B-1, 
para embarcações com 
menos de 8 metros de 
comprimento.)

SIM

SIM
(1 extintor, tipo B-1, para em-

barcações com menos de 8
metros de comprimento.) SIM

BUZINA OU APITO SIM SIM SIM SIM

CAIXA DE  PRIMEIROS  SOCORROS
SIM (somente para em-
barcações que transpor-
tam mais de 15 pessoas)

SIM(somente para embarca-
ções que transportam mais

de 15 pessoas)

SIM(somente para embarcações
que transportam mais de 15 pes-

soas)

SIM(somente para embarcações que
transportam mais de 15 pessoas)

BOMBAS DE ESGOTO SIM SIM SIM SIM
FERRO PARA FUNDEIO COM AMARRA SIM SIM SIM SIM

LUZES DE NAVEGAÇÃO SIM SIM SIM SIM
RIPEAM /QUADRO DE  REGRAS DE GOV. E

NAV. 
(somente quadro) SIM (regras e quadro) (somente quadro) (somente quadro)

RÁDIO VHF SIM SIM NÃO SIM

 RÁDIO HF NÃO NÃO NÃO NÃO
 PROTEÇÃO INTERNA DO EIXO PROPUL-
SOR
 (somente para embarcação de transporte de passa-
geiros)

SIM SIM NÃO NÃO
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COLETES SALVA-VIDAS (marcados com  o  
nome da   embarcação)

CLASSE III (100%  da
lotação + 10% tamanho
infantil)

CLASSE  III (100%  lota-
ção + 10% tamanho infan-
til)

CLASSE III (100% da tripula-
ção)  

CLASSE II (100% da tripulação)

2 BÓIAS SALVA-VIDAS  (marcadas com  o nome 
da embarcação)

CLASSE III
(com retinida)

CLASSE II 
 (com  retinida)

CLASSE III
(com retinida)

CLASSE II (c/ disp. luminoso automáti-
co)

PIROTÉCNICOS
2 fachos manuais luz  vermelha 
2 sinais fumígenos flutuantes laranja

NÃO SIM NÃO SIM

REFLETOR RADAR (somente emb.  madeira ou fi-
bra)

NÃO SIM
NÃO SIM

CARTAS NÁUTICAS (do trecho a  navegar) NÃO SIM NÃO NÃO

AGULHA MAGNÉTICA NÃO
SIM 

(ou bússola)
NÃO SIM

 ECOBATIMETRO NÃO NÃO NÃO NÃO

EMBARCAÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA SIM SIM NÃO
SIM 

(ou bote de apoio)
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II – EMBARCAÇÕES EMPREGADAS EM ATIVIDADES DE ESPORTE E/OU RECREIO COM MENOS DE 24 METROS

ITEM 
NAVEGAÇÃO INTERIOR ÁREA TIPO 1 NAVEGAÇÃO INTERIOR

ÁREA TIPO 2
NAVEGAÇÃO COSTEIRA

EMBARCAÇÕES MIÚDAS EMBARCAÇÕES DE MÉDIO PORTE

COLETES 
SALVA-VIDAS

OBRIGATÓRIO
 (classe V)

OBRIGATÓRIO 
(classe III)

OBRIGATÓRIO 
(classe III)

OBRIGATÓRIO
(classe II)

LUZES DE 
NAVEGAÇÃO

OBRIGATÓRIO
(em navegação noturna)

OBRIGATÓRIO 
RIPEAM–Parte C

OBRIGATÓRIO 
RIPEAM–Parte C

OBRIGATÓRIO

AGULHA
MAGNÉTICA

DISPENSADO OBRIGATÓRIO (ou bússola) OBRIGATÓRIO (ou bússola) OBRIGATÓRIO

ÂNCORA DISPENSADO OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO

BUZINA OU APITO DISPENSADO OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO

BÓIA SALVA-VIDAS
(circular ou ferradura)

DISPENSADO

OBRIGATÓRIO
(emb. <12m: 01 und; 
emb. > 12m: 02 und.
Pelo menos uma com retinida flutuante. Todas com
dispositivo de iluminação automático)

OBRIGATÓRIO
(emb. <12m: 01 und; 
emb. > 12m: 02 und.

Pelo menos uma com retinida flu-
tuante. Todas com dispositivo de

iluminação automático)

OBRIGATÓRIO
(emb. <12m: 01 und; 
emb. > 12m: 02 und.

Pelo menos uma com retinida flutuante.
Todas com dispositivo de iluminação au-

tomático)

BOMBA DE ESGO-
TO

 (ver item 0429 NOR-
MAM  03)

DISPENSADO

OBRIGATÓRIO 
(emb. < 12m: 01 und.;
emb.  > 12m: 01 manual e 02 elétricas ou acoplada
ao motor)

OBRIGATÓRIO 
(emb. < 12m: 01 und.;

emb. > 12m: 01 manual e 02 elé-
tricas ou acoplada ao motor)

OBRIGATÓRIO 
(emb. < 12m: 01 und.;

emb. > 12m: 01 manual e 02 elétricas ou
acoplada ao motor)

EXTINTOR DE 
INCÊNDIO

DISPENSADO
OBRIGATÓRIO 

(ver item 0427 NORMAM  03)
OBRIGATÓRIO 

(ver item 0427 NORMAM  03)

OBRIGATÓRIO 
(ver item 0427 NORMAM  03)

LANTERNA 
ELÉTRICA

DISPENSADO OBRIGATÓRIO
 

OBRIGATÓRIO
 

OBRIGATÓRIO

MATERIAL E 
MEDICAMENTOS
DE  PRIMEIROS

SOCORROS

DISPENSADO
OBRIGATÓRIO   

(a partir de 15
 pessoas a bordo)

OBRIGATÓRIO   
(a partir de 15

 pessoas a bordo)

OBRIGATÓRIO   
(a partir de 15

 pessoas a bordo)

QUADROS (vide ob-
sevação)

DISPENSADO
OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO 

RÁDIO VHF DISPENSADO RECOMENDADO OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO
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ARTEFATOS PIRO-
TÉCNICOS

NÃO
NÃO

OBRIGATÓRIO 
2 fachos manuais luz  vermelha 

1 sinal fumígeno flutuante laranja

OBRIGATÓRIO 
3 fachos manuais luz  vermelha

3 sinais manuais estrela vermelha c/para-
quedas

3 sinais fumígenos flutuantes laranja

CARTAS NÁUTICAS NÃO NÃO OBRIGATÓRIO
Trechos a navegar

OBRIGATÓRIO
Trechos a navegar

EMBARCAÇÃO  DE
SOBREVIVÊNCIA

NÃO NÃO

RECOMENDADO
(bote de apoio com capacidade

para o número de pessoas a bor-
do)

RECOMENDADO
(bote de apoio com capacidade para o

número de pessoas a bordo)

REFLETOR RADAR
NÃO NÃO NÃO

OBRIGATÓRIO
(para embarcações de fibra de vidro ou

de madeira)

OBSERVAÇÕES: 
               Quadros: 1) Regras de Governo e Navegação;

2) Tabela de Sinais de Salvamento; e
3) Balizamento.
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ANEXO 3 – B

EXIGÊNCIAS PARA A ATIVIDADE DE “BANANA-BOAT”

1 - Requerer ao Agente da Autoridade Marítima da jurisdição, anexando os seguintes do-
cumentos:
 a) autorização, alvará ou outro documento equivalente, emitido por órgão do município,
onde fique clara a autorização para a exploração comercial da atividade de “BANANA-BOAT”
na área requerida.

 b) memorial descritivo, que deverá ser o mais abrangente e detalhado possível, contendo,
dentre outras, as seguintes informações:

I - posição, em latitude e longitude, de cada boia de demarcação da área de acesso
e escape;

II – 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); e

III – nome, número e classificação das embarcações que serão empregadas na ati-
vidade, inclusive as de apoio e/ou reboque.

 c) croqui sobre carta náutica com a plotagem da raia e da respectiva área de acesso e escape.

2 – A embarcação de reboque só poderá ser conduzida pela tripulação estabelecida no seu
CTS ou no TIE (no mínimo, dois tripulantes).

3 – Deverão ser mantidos a bordo da embarcação de reboque, obrigatoriamente, os se-
guintes documentos (podendo ser cópia autenticada):

a) autorização do Agente da Autoridade Marítima;

b) título de inscrição da embarcação;

c) bilhete de seguro obrigatório; e

d) carteiras de habilitação dos tripulantes.

4 – A embarcação de reboque deverá ser classificada para a atividade profissional.

5 – Os condutores e os usuários do dispositivo rebocado deverão portar, sempre, coletes
salva-vidas.

6 – O dispositivo só poderá operar durante o período diurno e dentro da área autorizada. 

7 – Deverá ser observado o limite máximo de velocidade de reboque estabelecido pelo fa-
bricante do “BANANA-BOAT”.

8 – A largura da área de escape não poderá ultrapassar os 10 (dez) metros.
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9 – No caso da existência de mais de uma raia de “BANANA-BOAT” em uma mesma
praia ou área marítima/fluvial/lacustre, que implique em proximidade entre os espaços demarca-
dos, deverá ser observada uma distância de afastamento entre raias de, no mínimo, 200 (duzen-
tos) metros. 

10 – Deverá ser instalada proteção no hélice.
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COMPROVANTE DE MANOBRA DE PRATICAGEM

Declaro,  para  efeito  de  comprovação  junto  à  Autoridade  Marítima  Brasileira  que  o  navio
______________________________  IRIN  __________________________  foi  atendido  pelo
Prático  _______________________________________________________  que  se  identificou,
nas  manobras  de  ____(ATRACAÇÃO,  DESATRACAÇÃO,  SINGRADURA  _(discriminar
trecho)____, no __________(PORTO OU TERMINAL)____________ em _____/_____/_____
no período  de ___(DATA/HORA)________ a _______________.

Participaram  como  assistentes  os  seguintes  Práticos,  devidamente
identificados:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Ocorrências e Observações:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

A declaração acima é expressão da verdade.

________________________________________
(Local e Data)

________________________________________
(COMANDANTE)
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CONFIRMATION OF PILOTING MANOEUVER

I  declare,  to  be  used  as  a  proof  to  the  Brazilian  Maritime  Authority  that  the  ship
_____________IRIN  _____________  was  attended  by  the  pilot    _________________  -  
________________________________  which  identified  himself,  in  manoeuvers  of
___________(BERTHING,  LEAVING  THE  WHARF,  GETTING  UNDERWAY  OR
LEAVINGTHE  HARBOUR)________,  in  the  __________(HARBOUR  PIER)_________  in
______/______/______ in the period of ___(TIME)___ to ____________.
Participating in the manoeuvers as assistants the following properly identified pilots:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Comments and additional remarks:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Affirm the above are all true.

____________________________________
(Place and Date)

___________________________________
(MASTER)
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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

PROGRAMA MÍNIMO DE QUALIFICAÇÃO DO 
PRATICANTE DE PRÁTICO

1 -PROPÓSITO

Qualificar  o  Praticante  de  Prático  a  prestar  o  exame  à  categoria  de  Prático  para  os
Complexos Portuários da Baixada Santista. 

2 -DIRETRIZES GERAIS

2.1 - ESTRUTURA

O programa será supervisionado pela Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP) e
executado pela PRATICAGEM DE SANTOS, a qual caberá enviar mensalmente à CPSP as
informações necessárias ao seu controle e acompanhamento. 

A PRATICAGEM DE SANTOS deverá indicar, por documento endereçado à CPSP,
o nome do Prático do seu quadro que será o Coordenador do Programa de Qualificação para
Praticante  de  Prático  e  o  Prático  Monitor  de  cada  Praticante  de  Prático.  O  Prático
Coordenador  será  responsável  para  prestar  todas  as  informações  sobre  o  andamento  do
referido programa à CPSP e, desta receber as orientações que se fizerem necessárias.

O programa será dividido em duas fases, a saber:
a) Treinamento; e
b) Qualificação.
Na  fase  de  treinamento,  os  praticantes  conhecerão  os  detalhes  dos  Complexos

Portuários  da  Baixada  Santista,  dos  rebocadores  disponíveis,  dos  procedimentos
administrativos da praticagem, das normas baixadas pela DPC, DHN, Capitania dos Portos e
Administrações  Portuárias,  bem como acompanharão  as  diversas  manobras  efetuadas  nos
diferentes trechos e terminais da área mencionada. Nesta fase, os praticantes realizarão um
módulo inicial, visando a sua familiarização com as atividades desenvolvidas nos complexos
portuários supracitados.

O módulo inicial será conduzido e ministrado pela PRATICAGEM DE SANTOS,
devendo ser cumpridos a sinopse e o projeto específico descritos nos Apêndices I e II. 

Durante a fase de qualificação, os Praticantes de Prático deverão exercitar manobras
nos  diferentes  berços  dos  complexos  portuários,  cumprindo  o  previsto  no  Apêndice  III,
sempre acompanhado de um Prático qualificado.

Os  requisitos  a  serem cumpridos  durante  as  fases  de  treinamento  e  qualificação
constantes  do  Apêndice  IV  deverão  ser  cuidadosamente  acompanhados  pelo  Prático
Coordenador e pelo Prático Monitor.

2.2 - IMPLEMENTAÇÃO

Os  Praticantes  serão  apresentados  por  ofício  da  CPSP  à  PRATICAGEM  DE
SANTOS e deverão iniciar imediatamente a Fase de Treinamento. 

Após a realização do módulo inicial, o Praticante continuará a fase de treinamento,
composta de acompanhamento de manobras a bordo de navios, de acordo com escala a ser
organizada  pelo  Coordenador  do  Programa.  O  Praticante  de  Prático  deverá  sempre  se
apresentar  para  as  manobras  com os  equipamentos  de  proteção  individual  necessários  à
manutenção de sua segurança, tais como colete salva-vidas, luvas, sapatos antiderrapantes e
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rádio VHF portátil.
Após a realização de cada manobra acompanhada, o Praticante de Prático deverá

estabelecer um apropriado debate técnico com o Prático responsável, a respeito da manobra
de  acompanhamento  ou  executada,  para  eliminação  de  dúvidas  e  sedimentação  de
conhecimentos.

O Prático Monitor será responsável por acompanhar o andamento do programa e o
progresso  do  Praticante  de  Prático  sob  sua  respectiva  monitoria,  em  sintonia  com  o
Coordenador do Programa, com quem deverá periodicamente trocar informações.

Durante a fase de qualificação, após cada manobra executada, o Prático responsável
assinará o Relatório de Manobra, conforme o modelo que consta do Apêndice V, que atribuirá
notas, em escala de um a cinco, às diversas fases da manobra executada pelo Praticante de
Prático.

O Relatório de Manobra, devidamente preenchido, deverá ser encaminhado para a
PRATICAGEM DE SANTOS, que enviará cópias para o Coordenador do Programa e para o
respectivo Prático Monitor, que, após a devida apreciação, dará conhecimento do contido no
Relatório ao Praticante de Prático e fará observações visando corrigir as falhas constatadas. 

Os  Relatórios  de  Manobras  serão  consolidados  no  Quadro  Resumo  Mensal  de
Manobras, cujo modelo consta do Apêndice VI, que será encaminhado à CPSP até o dia 10 do
mês subseqüente.

O período mínimo para cumprimento do programa é de doze (12) meses e o máximo
é de vinte  (20)  meses,  de  acordo com o estabelecido  na NORMAM-12/DPC, podendo o
período mínimo ser reduzido, a critério da Diretoria de Portos e Costas (DPC), após avaliação
do Capitão dos Portos de São Paulo.

Sempre que o Prático responsável  julgar  que o Praticante  de  Prático está  apto a
assumir uma manobra específica, deverá permitir que ele o faça, sob sua supervisão direta,
mantendo-se pronto para reassumir a manobra, caso necessário.

Caberá à PRATICAGEM DE SANTOS, sem ônus para os Praticantes de Prático,
providenciar-lhes o embarque e desembarque, por meio de lancha.

  
2.3 - HABILITAÇÃO

Ao  término  do  programa,  a  PRATICAGEM  DE  SANTOS  emitirá  para  cada
Praticante de Prático, a Declaração de Avaliação Satisfatória ou Não Satisfatória do programa
de qualificação, de acordo com o modelo constante da NORMAM-12/DPC.

O Praticante de Prático deverá solicitar, formalmente, ao Capitão dos Portos de São
Paulo, que seja submetido a Exame de Habilitação para Prático, de acordo com o previsto na
NORMAM-12/DPC.

Os Praticantes de Prático aprovados no Exame para Práticos receberão o Certificado de
Habilitação  de  Prático  emitido  pela  CPSP  e  assinado  pelo  DPC,  cujo  modelo  consta  da
NORMAM-12/DPC. Considerando as peculiaridades locais relacionadas às manobras dos navios
na ZP-16, no verso desse Certificado de Habilitação constarão as seguintes observações: 

1ª Fase: Habilitação restrita, por 6 (seis) meses, a manobras nos navios até 35.000AB e
calado máximo até 11m, nos Complexos Portuários da Baixada Santista; 

2ª Fase: Habilitação restrita, por 6 (seis) meses, a manobras nos navios até 45.000AB e
calado máximo até 11m, nos Complexos Portuários da Baixada Santista; 

3ª Fase: Habilitação restrita, por 6 (seis) meses, a manobras nos navios até 50.000AB e
calado máximo até 12m, nos Complexos Portuários da Baixada Santista; e 

4ª Fase: Habilitação restrita, por 6 (seis) meses, a manobras nos navios até 60.000AB e
calado máximo até 12m, nos Complexos Portuários da Baixada Santista. 

Anexo A (3) da Port nº 4/2014,  da CPSP. 
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Ao final da 2ª Fase de restrição, o Prático estará apto a dar início à Fase de Treinamen
to do Programa Mínimo de Estágio de Qualificação no Porto de São Sebastião e no TEBAR. 

Ao final da 4ª Fase de restrição, o Prático será considerado “Pleno” nos Complexos
Portuários da Baixada Santista.

3 -ABRANGÊNCIA

O Programa  Mínimo  de  Qualificação  do  Praticante  de  Prático  abrangerá  todo  os

Complexos Portuários da Baixada Santista, do paralelo 24º 00’33”S até  os diversos  locais
de  atracação / fundeio.

4 -DISPOSIÇÃO FINAL

Os casos  omissos  e  possíveis  dúvidas  deverão  ser  apresentados  pelo  Coordenador  do
Programa  ao  Capitão  dos  Portos  de  São  Paulo,  a  quem  caberá  a  análise,  decisão  ou
encaminhamento ao Diretor de Portos e Costas.

________________________________________
RICARDO FERNANDES GOMES

Capitão-de-Mar-e-Guerra
   Capitão dos Portos

                     ASSINADO DIGITALMENTE
      

Lista de Apêndices:

-Apêndice I – Sinopse do Módulo Inicial

-Apêndice II – Projeto Específico do Módulo Inicial

- Apêndice III - Fases de Treinamento e Qualificação

- Apêndice IV - Ficha de Acompanhamento de Requisitos Mínimos

- Apêndice V – Relatório de Manobra

- Apêndice VI – Quadro Resumo Mensal de Manobras
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DECÁLOGO DE SEGURANÇA

1 - VIGIE O NAVIO E A CARGA
É dever de todo Comandante zelar pela carga e adotar as medidas de precaução para a com-

pleta segurança do navio, bem como das atividades nele desenvolvidas, exercidas pela tripulação
ou outras pessoas a bordo, sob pena de infração prevista na Regulamentação da Lei de Segurança
do Tráfego Aquaviário e nas normas emitida pela Autoridade Marítima. Toda a tripulação deverá
cooperar na vigilância, em seu próprio interesse, comunicando ao Oficial de Quarto qualquer ativi-
dade suspeita.

2 - ILUMINE O NAVIO E SEU COSTADO
Mantenha o navio iluminado, principalmente o costado do lado do mar e convés em toda a ex-

tensão, use refletores de grande potência. A má visibilidade dificulta a ação de fiscalização, consti-
tuindo-se em fator favorável às atividades ilícitas. Não se esqueça do preconizado pelas regras 2 e
30 do RIPEAM.

3 - ESTABELEÇA COMUNICAÇÕES PARA APOIO EXTERNO
Instale, sempre que possível, uma linha telefônica que seja de fácil acesso ao vigia ou tripulan-

te de serviço. As Autoridades do Porto mantém um serviço permanente de combate à criminalida-
de. Peça auxílio pelo telefone.

Lembre-se ainda que a Capitania dos Portos, a DelSSebastião, a Praticagem e Santos Radio
estão em escuta permanente em VHF - Canal 16. Estas estações poderão encaminhar o pedido de
auxílio às autoridades competentes. 

4 - CONTROLE OS ACESSOS À CARGA E AOS COMPARTIMENTOS HABITÁVEIS
A Câmara do Comandante é um dos principais objetivos dos assaltantes que buscam dinheiro

e as chaves-mestras dos demais compartimentos habitáveis, para realizarem saques de objetos de
valor de uso pessoal da tripulação e equipamentos náuticos existentes na ponte. Os camarotes e de-
mais compartimentos habitáveis devem ser mantidos trancados à chave, sempre que seus ocupan-
tes estiverem ausentes.

A carga só será, normalmente, objeto de roubo ou furto se os marginais tiverem conhecimento
prévio do seu conteúdo, através de informações colhidas por pessoas que têm acesso ao conheci-
mento de embarque. 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 através do 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 in-
ternas trancados, garantindo o controle de entrada e saída por meio do vigia de portaló.

6 - NÃO DEIXE OBJETOS DE VALOR EXPOSTOS
Procure reduzir as oportunidades  de roubo, removendo todos os equipamentos portáteis que

não estejam em uso, para seus locais de guarda. Objetos de valor expostos estimulam a prática de
furto por “oportunidade”, guarde-os em local trancado e seguro.
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7 - MANTENHA AS ESCADAS RECOLHIDAS
Nos fundeadouros e no porto, dificulte o acesso mantendo içadas as escadas de portaló e de

quebra-peito. No porto, somente deixe arriada a escada de portaló pelo bordo do cais.

8 - EM CASO DE ASSALTO
I    - não hesite em soar o sinal de alarme geral do navio em caso de ameaça de assalto;
II  -  procure manter iluminação adequada para ofuscar permanentemente os oponentes, no

caso de tentativa de subida de estranhos pelo costado;
III - dar o alarme, através de contato rádio VHF - Canal 16, para os navios nas proximidades e

para a Capitania dos Portos, Praticagem , Santos Rádio e Polícia Federal ;
IV - usar alarmes sonoros com apitos intermitentes e visuais como holofotes e sinalizadores

náuticos;
V  - se adequado, para proteger as vidas de bordo, e sob inteira responsabilidade do Coman-

dante use medidas para repelir a abordagem, como uso de holofotes de grande potência para ofus-
camento dos agressores ou mesmo guarnecendo jatos d’água ou sinalizadores náuticos contra áreas
de abordagem; e

VI - não realizar atos de heroísmo.

9  -  MANTENHA OS VIGIAS  CONTRATADOS SOB CONTROLE DO  OFICIAL DE
QUARTO
Exija um bom serviço dos vigias. Faça-os identificar todo o pessoal que entra e sai do navio.

Recomende que a tripulação colabore com o controle. Não permita que o vigia se ausente do porta-
ló, 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 à Polícia Federal para as providências legais perti-
nentes.

Essas informações possibilitarão, ainda, o estudo das medidas a serem adotadas para preven-
ção e combate a esses crimes, contribuindo para garantia da segurança da tripulação e do navio.

a) Em Santos: 
      Delegacia da Polícia Federal – telefone (13) 3235-3844 / 3235-5199

 Gport – Guarda Portuária – telefone (13) 3234-1816
 Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM) – telefone (13) 3273-2155
 

b) Em São Sebastião:
Delegacia da Polícia Federal – telefone (12) 3892-2757 
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ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OCORRÊNCIA DE PERDA OU
PERDA PROVÁVEL DE MERCADORIAS PERIGOSAS EM ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO

NACIONAL

A - ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
As informações deverão ser enviadas pelo Comandante do navio, sem demora, conforme adi-

ante indicado, no caso de perda ou de perda provável, no mar, de mercadorias perigosas acondicio-
nadas:

1) à estação costeira apropriada mais próxima (precedida do sinal de segurança, se o acidente
afetar a segurança da navegação);

2) à estação costeira mais apropriada que opere em alta freqüência (HF) ou usando o sistema
INMARSAT, se o navio não estiver dentro do alcance da estação-rádio que opere em freqüência
média (MF) ou em freqüência muito alta (VHF); e

3) para a estação costeira de um Sistema de Informações de Navios, quando a embarcação se
encontrar dentro ou perto de uma área marítima para a qual esse Sistema tenha sido estabelecido.
Em águas brasileiras, as informações deverão ser endereçadas ao SALVAMAR BRASIL.

B - TEOR DAS INFORMAÇÕES  
A mensagem inicial sobre qualquer perda ou perda provável de mercadorias perigosas acondi-

cionadas deverá ser imediatamente transmitida e conter informações sobre a ocorrência, obedecen-
do ao seguinte formato:

1) SISTEMA IDENTIFICADOR -Estação-rádio costeira ou Sistema de Informação para Na-
vios (SALVAMAR BRASIL em águas brasileiras);

2) TIPO DA MENSAGEM - “Mercadoria perigosa perdida no mar”;
3) PREFIXOS:

- Nome e indicativo de chamada ou de identificação da estação do navio;
- Data e hora, em grupo de seis algarismos, sendo os dois primeiros relativos  ao dia do mês

e os quatro últimos às horas e minutos, referidas a Hora Média de Greenwich (HMG), seguidos do
mês;

- Posição na hora da ocorrência, em grupo de quatro algarismos, informando a latitude em
graus e minutos, seguidos da letra N (Norte) ou S (Sul) e outro grupo de cinco algarismos, infor-
mando a longitude em graus e minutos seguidos da letra E (Leste) ou W (Oeste);

- Marcação verdadeira e distância de uma posição em terra facilmente identificável (opção
em relação a C);

- Resumo dos pormenores de qualquer defeito, avaria ou deficiência no navio ou outras li-
mitações:

I  -  Resumo de pormenores do acidente:
(1) nome ou nomes técnico(s) correto(s) das mercadorias;
(2) número ou números UN (número das Nações Unidas);
(3) classe ou classes do perigo, segundo a classificação IMO;
(4) estimativa da quantidade e prováveis condições das mercadorias;
(5) se a mercadoria flutuou ou afundou;
(6) se a perda está continuando; e
(7) causa da perda.

  II   - Resumo dos pormenores relativos às condições de tempo, vento e mar; 
  III - Nome e endereço telegráfico do representante do navio, para fornecimento de informa-

ções (afretador ou agente local, etc.); e
  IV - Tipo e dimensões do navio.
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OBSERVAÇÕES:
1) Mensagens suplementares deverão ser enviadas, como necessário, a fim de fornecer in-

formações adicionais; conforme se tornem disponíveis ou sejam solicitadas.
2) Quando apropriado, arranjos adequados deverão ser feitos, a fim de que essas informa-

ções sejam complementadas, logo que possível, pela lista completa de mercadorias ou pelo mani-
festo de carga, plano de carga, pormenores sobre danos ao navio e provável estado da carga. Tais
informações  podem ser fornecidas  pelos armadores  ou pelos afretadores do navio ou por seus
agentes.
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EMBARCAÇÕES EM ATIVIDADES COMERCIAIS NA ÁREA PORTUÁRIA E

FUNDEADOUROS 
 
          

01 – APLICAÇÃO
                   As embarcações a serviço de empresas ou agências de navegação empregadas nas
atividades comerciais abaixo mencionadas, deverão obter licenciamento junto a Capitania ou
Delegacia dos Portos:
                   a)  recolhimento de resíduos de taifa, transporte de gêneros alimentícios, aguada,
peças de máquinas, combustível, lubrificantes e graxas para os navios fundeados ou atracados; e

b) embarque  e  desembarque  de  material,  cujo  transporte,  devido  ao  peso  ou
especificidade, não seja possível pelo bordo de terra.
                   

02 – LICENCIAMENTO
                  As embarcações credenciadas pelas Agências de Navegação para os serviços
discriminados no item acima,  deverão solicitar  Licença Especial  de Tráfego a Capitania ou
Delegacia dos Portos, e terá validade de um (01) ano. As licenças, após avaliação das razões
apresentadas pelo interessado, serão expedidas no prazo de 72 horas, conforme modelo a seguir.

          03 – FISCALIZAÇÃO
                  a) a Licença Especial de Tráfego é a autorização da Autoridade Marítima para a
embarcação efetuar uma atividade especificada, e não a isenta do cumprimento de exigências
legais de órgãos com competência sobre a atividade que esteja realizando;
                  b) a Licença Especial de Tráfego deverá ser mantida na embarcação, para ser exibida
quando solicitada pela Inspeção Naval;
                     c)  O Comandante da embarcação é o responsável pelo material a ser transportado e,
em  nenhuma  hipótese,  deverá  haver  comprometimento  da  segurança  da  embarcação,  do
material e do pessoal. 

04 – RESPONSABILIDADE
                 Os  armadores,  agentes  ou prepostos  deverão instruir  os  proprietários  das
embarcações, por eles credenciadas, bem como os tripulantes e passageiros dos navios por eles
agenciados ou representados, do disposto nas presentes instruções.
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MARINHA DO BRASIL
NOME DA OM

LICENÇA ESPECIAL DE TRÁFEGO PARA ACESSO PELO MAR A NAVIOS
ATRACADOS E/OU FUNDEADOS

EMBARCAÇÃO:                                                                INSCRIÇÃO:
CLASSIFICAÇÃO:                                                              VALIDADE:

         A embarcação acima identificada está autorizada a realizar o recolhimento dos resíduos de

taifa, transportar gêneros alimentícios, peças de máquinas, aguada, combustível, lubrificantes e

graxas  para  navios  atracados  e/ou  fundeados  (a  presente  licença  deverá  especificar  qual  o

material a ser transportado).

         Esta licença deverá ser mantida na embarcação para ser exibida quando solicitada pela

Inspeção Naval, e não isenta o cumprimento de exigências legais de órgãos com competência

sobre a atividade que executa. 

 

AGÊNCIAS/EMPRESAS E FORNECEDORES CONTRATANTES:

Local, SP.,  em........... de ............de 20....

__________________________________
          Representante da CP/DL
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MARINHA DO BRASIL

  Capitania dos Portos de São Paulo
EXAME PRÁTICO ORAL PARA PRÁTICO

(PRATICAL EXAM FOR PILOT)

AVALIAÇÃO DO COMANDANTE
(MASTER EVALUATION)

NAVIO:                                                                            BANDEIRA:                                          
(SHIP) (FLAG)

EVALUATION/GRADES
– MANOBRA  DO  NAVIO  E  SERVIÇOS CORRELATOS ÀS

FAINAS DE FUNDEAR, SUSPENDER, ATRACAR E DESA- (       )
TRACAR
(SHIP’S MANEUVER AND RELATED MANEUVERING TO
A BERTH, UNMOORING, ANCHORING AND ANCHORING
AWAY)

– MANOBRA E EMPREGO DE REBOCADORES (        )
(TUG’S EMPLOYMENT AND MANEUVERING)

– NAVEGAÇÃO DE PRATICAGEM (        )
(PILOTAGE NAVIGATION)

–CONHECIMENTO DE ORDENS DE MANOBRA (        )
(KNOWLEDGE OF MANEUVERING ORDERS)

–SERVIÇO DE AMARRAÇÃO E DESAMARRAÇÃO (        )
(MOORAGE AND DEMOORAGE DUTIES)

GRAUS PARA AVALIAÇÃO:
(EVALUATION GRADES)

EXCELLENT...............  5 (        )
VERY GOOD...............  4 (        )
GOOD...........................  3 (        )
DEFICIENT..................  2 (        )
INAPT...........................  1 (        )

(Se necessário, efetuar comentários no verso)
(If necessary coment at the paper back side)

                                                                          
               COMANDANTE

               (MASTER)
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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

PROGRAMA MÍNIMO DE QUALIFICAÇÃO DO PRÁTICO NO PORTO DE SÃO
SEBASTIÃO E NO TEBAR

1 -PROPÓSITO

Qualificar  o  Prático  a  prestar  o  Exame  de  Habilitação  para  Prático  no  Porto  de  São
Sebastião e no TEBAR. 

2 -DIRETRIZES GERAIS

2.1 - ESTRUTURA

O  programa  será  supervisionado  pela  Capitania  dos  Portos  de  São  Paulo
(CPSP)/Delegacia da Capitania em São Sebastião e executado pela PRATICAGEM DE SÃO
SEBASTIÃO,  a  qual  caberá  enviar  mensalmente  à  CPSP as  informações  necessárias  ao
controle e acompanhamento do Estágio de Qualificação de cada Prático.

A PRATICAGEM DE SÃO SEBASTIÃO deverá indicar, por documento endereçado
à CPSP, o nome do Prático do seu quadro que será o Coordenador do Programa de Estágio de
Qualificação para Prático estagiário e o Prático Monitor de cada Prático estagiário. O Prático
Coordenador  será  responsável  para  prestar  todas  as  informações  sobre  o  andamento  do
referido estágio à CPSP e, desta receber as orientações que se fizerem necessárias.

O programa será dividido em duas fases, a saber:
a) Treinamento; e
b) Qualificação.
Na fase de treinamento, os práticos estagiários conhecerão os detalhes do Porto de

São Sebastião e do TEBAR, dos rebocadores disponíveis, dos procedimentos administrativos
da praticagem, das normas baixadas pela DPC, DHN, Capitania dos Portos / Delegacia da
Capitania em São Sebastião e Administração  Portuária, bem como acompanharão as diversas
manobras efetuadas nos diferentes trechos da área mencionada. 

Durante a fase de qualificação, os Práticos estagiários deverão exercitar manobras
nos diferentes berços do complexo portuário, cumprindo o previsto no Apêndice I, sempre
acompanhado de um Prático.

Os  requisitos  a  serem cumpridos  durante  as  fases  de  treinamento  e  qualificação
constantes  do  Apêndice  II  deverão  ser  cuidadosamente  acompanhados  pelo  Prático
Coordenador e pelo Prático Monitor.

As  fases  de  treinamento  e  qualificação  poderão  ser  realizadas  simultaneamente,
sendo sua divisão apenas para efeitos didáticos e de controle.

2.2 - IMPLEMENTAÇÃO

Os  Práticos  estagiários  iniciarão  a  Fase  de  Treinamento,  composta  de
acompanhamento de manobras a bordo de navios, de acordo com escala a ser organizada pelo
Coordenador do Programa. O Prático estagiário deverá sempre se apresentar para as manobras
com os equipamentos de proteção individual necessários à manutenção de sua segurança, tais
como colete salva-vidas, luvas, sapatos antiderrapantes e rádio VHF portátil. Nesta fase, em
que  as  manobras  são  realizadas  pelo  Prático  qualificado,  poderá  haver  no  máximo  três
Práticos estagiários a bordo acompanhando, a fim de que haja adequado aproveitamento da
instrução ministrada.

Após o acompanhamento de cada manobra, o Prático estagiário deverá estabelecer
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um  apropriado  debate  técnico  com  o  Prático  qualificado,  a  respeito  da  manobra  de
acompanhamento  ou  executada,  para  eliminação  de  dúvidas  e  sedimentação  de
conhecimentos. 

O Prático Monitor será responsável por acompanhar o andamento do programa e o
progresso do Prático estagiário sob sua respectiva monitoria, em sintonia com o Coordenador
do Programa, com quem deverá periodicamente trocar informações.

Durante a fase de qualificação, após cada manobra executada, o Prático da manobra
assinará o Relatório de Manobra, conforme o modelo que consta do Apêndice III.

O  Relatório  de  Manobra,  devidamente  preenchido,  será  encaminhado  para  a
PRATICAGEM DE SÃO SEBASTIÃO, que enviará cópias para o Coordenador do Programa
e para o respectivo Prático Monitor, que, após a devida apreciação, dará conhecimento do
contido  no  Relatório  ao  Prático  estagiário  e  fará  observações  visando  corrigir  as  falhas
constatadas. 

Os  Relatórios  de  Manobras  serão  consolidados  no  Quadro  Resumo  Mensal  de
Manobras, cujo modelo consta do Apêndice IV, que será encaminhado à CPSP até o dia 10 do
mês subseqüente.

O período mínimo para cumprimento do programa é de doze (12) meses, de acordo
com o estabelecido na NORMAM-12/DPC, podendo ser reduzido, a critério da Diretoria de
Portos e Costas (DPC), após avaliação do Capitão dos Portos de São Paulo.

Sempre que o Prático responsável julgar que o Prático estagiário está apto a assumir
uma manobra específica, deverá permitir que ele o faça, sob sua supervisão direta, mantendo-
se pronto para reassumir a manobra, caso necessário.

  
2.3 - HABILITAÇÃO

Ao término do programa, a PRATICAGEM DE SÃO SEBASTIÃO emitirá para cada
Prático estagiário, a Declaração de Avaliação Satisfatória ou Não Satisfatória do estágio de
qualificação, de acordo com o modelo constante da NORMAM-12/DPC.

O Prático estagiário deverá solicitar,  formalmente,  ao Capitão dos  Portos de São
Paulo, que seja submetido a Exame de Habilitação para Prático, de acordo com o previsto na
NORMAM-12/DPC. No verso do Certificado de Habilitação de cada Prático aprovado nesse
exame, o Capitão dos Portos fará constar a data em que o Prático concluiu com êxito o estágio
de Qualificação no Porto de são Sebastião e no TEBAR.

3 -DISPOSIÇÃO FINAL

Os casos  omissos  e  possíveis  dúvidas  deverão  ser  apresentados  pelo  Coordenador  do
Estágio  ao  Capitão  dos  Portos  de  São  Paulo,  a  quem  caberá  a  análise,  decisão  ou
encaminhamento ao Diretor de Portos e Costas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   Capitão-de-Mar-e-Guerra

   Capitão dos Portos
                    ASSINADO DIGITALMENTE

      

Lista de Apêndices:

-Apêndice I – Fases de Treinamento e Qualificação
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-Apêndice II – Ficha de Acompanhamento de Requisitos Mínimos

- Apêndice III – Relatório de Manobra

- Apêndice IV - Quadro Resumo Mensal de Manobras 
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MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

MANOBRAS PREVISTAS
(ZP-16)

LOCAL:

FAINA SUB-TOTAIS

MANOBRAS

ATRACAÇÃO

DESATRACAÇÃO

CAIS COMERCIAL OU TERMINAL

FUNDEIO / SUSPENDER

FUNDEADOUROS DA ÁREA

TOTAL DO PROGRAMA

OBS:   1)  Todas  as  manobras  só  serão  válidas  quando  precedidas  de  uma  navegação  de
praticagem ou complementadas por esta.

2) Pelo menos uma das manobras deverá ser realizadas no período noturno.
3) Quando a atracação for realizada em cais comercial a desatracação obrigatoriamente

será efetuada de terminal e vice-versa.

OSTENSIVO                                                                                                                        REV. 1
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MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

EXAME PRÁTICO-ORAL PARA PRATICANTE
AVALIAÇÃO PARCIAL

Data: _____/_____/______

DADOS DA MANOBRA/SINGRADURA
Nome do Praticante de Prático:
Nome do Prático da Manobrar:
Nome do Navio:
Local: 
Data-hora do início    _____  ______ :  ______
Data-hora do término _____  ______ :  ______
Atracação               Desatracação          BE              BB               Fundear                  Suspender
Preamar: h ____: ____ altura: _____:_____ m
Vento: 
Rebocadores utilizados:

FASES DA FAINA DE PRATICAGEM GRAU
Manobra da Embarcação
Manobra da Embarcação e serviços correlatos às fainas de fundear, suspender, atracar,
desatracar e mudar de fundeadouro
Manobra com Rebocadores
Serviço de Amarração e Desamarração
Conhecimento das ordens de manobra e conversação técnica em idioma inglês

RESULTADO FINAL 

OCORRÊNCIAS DIVERSAS

         
 Aprovado Reprovado
 

BANCA:

________________________________ ____________________________________

________________________________
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MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

EXAME PRÁTICO-ORAL PARA PRATICANTE
AVALIAÇÃO GERAL

Data: _____/_____/______

DADOS DO EXAME DO PRATICANTE DE PRÁTICO
Nome do Praticante de Prático:
Local: 
Composição da Banca:

FASES DA FAINA DE PRATICAGEM GRAU
Navegação de Praticagem
Manobra da Embarcação e serviços correlatos às fainas de fundear, suspender, atracar,
desatracar e mudar de fundeadouro
Manobra com Rebocadores
Serviço de Amarração e Desamarração
Conhecimento das ordens de manobra e conversação técnica em idioma inglês

RESULTADO FINAL 

CONCEITO

Excelente Muito Bom Bom Deficiente Inapto 

COMENTÁRIOS

         
 Aprovado Reprovado
 

BANCA:

________________________________ ____________________________________

 

________________________________
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Anexo 4-H

MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

MANOBRAS PREVISTAS
(ZP-16)

LOCAL:

FAINA SUB-TOTAIS

MANOBRAS

ATRACAÇÃO

DESATRACAÇÃO

CAIS COMERCIAL OU TERMINAL

FUNDEIO / SUSPENDER

FUNDEADOUROS DA ÁREA

TOTAL DO PROGRAMA

OBS:   1)  Todas  as  manobras  só  serão  válidas  quando  precedidas  de  uma  navegação  de
praticagem ou complementadas por esta.

2) Pelo menos uma das manobras deverá ser realizadas no período noturno.
3) Quando a atracação for realizada em cais comercial a desatracação obrigatoriamente

será efetuada de terminal e vice-versa.
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Apêndice I do Anexo 4-G

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

FASES DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO

Na fase de Treinamento, o Prático estagiário conhecerá os detalhes da área de
praticagem  do  Porto  de  São  Sebastião  e  do  TEBAR,  dos  rebocadores  disponíveis,  dos
procedimentos  administrativos  e  operacionais  da  Praticagem  de  São  Sebastião,  das  normas
baixadas pelas Autoridades Marítima e Portuária e acompanhará as diversas manobras na referida
área. 

Nesta fase o Prático estagiário acompanhará manobras de praticagem a bordo de
rebocadores,  conhecerá a operação,  limitações  e  precauções  dos rebocadores  do Porto de São
Sebastião e do TEBAR e sistemas utilizados para comunicação em VHF, sonora e visual. Além
disso,  acompanhará  singraduras  e,  um  mínimo  de  50  (cinquenta)  manobras  de  atracação  e
desatracação conduzidas por Práticos qualificados, sendo 10 (dez) em cada um dos berços P-1, P-3
e P-4,  15 (quinze)  no P-2 e  5 (cinco)  no Cais Comercial  de São Sebastião.  Poderá haver  no
máximo três Práticos estagiários a bordo acompanhando cada manobra.

Na fase de Qualificação,  só poderá haver  um Prático estagiário a  bordo,  que
executará,  sob  a  supervisão  de  um Prático  qualificado,  um mínimo de  100  (cem)  manobras,
distribuídas  pelos  diversos  berços  de  atracação  do  Porto  de  São  Sebastião  e  do  TEBAR,  da
seguinte forma: 5 (cinco) manobras no Cais Comercial de São Sebastião; 15 (quinze) manobras no
P-1 do TEBAR; 40 (quarenta) manobras no P-2 do TEBAR; 15 (quinze) manobras no P-3 do
TEBAR; e 25 (vinte e cinco)  manobras no P-4 do TEBAR, sendo 50% dessas manobras no
período diurno e 50% no período noturno. Ao final desta fase, o Prático estagiário terá tido a
oportunidade  de  manobrar  navios  com diversas  características  e  peculiaridades,  sob  as  mais
diferentes condições de maré, visibilidade e vento.   

 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Capitão-de-Mar-e-Guerra

  Capitão dos Portos
                 ASSINADO DIGITALMENTE
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Apêndice I do Anexo 4-B

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

SINOPSE DO MODULO INICIAL

1 -PROPÓSITO GERAL

Permitir que o Praticante de Prático conheça os detalhes dos canais;  dos diversos berços
de  atracação  e  fundeadouros  dos  Complexos  Portuários  da  Baixada  Santista;  das
possibilidades e limitações dos rebocadores disponíveis; dos procedimentos administrativos
da praticagem; e das normas baixadas pela DPC, DHN, CPSP e Administrações Portuárias. 

2 -DIRETRIZES GERAIS

2.1 - QUANTO À ESTRUTURAÇÃO DO MÓDULO

O  módulo  será  realizado  em  Santos,  nas  dependências  da  PRATICAGEM  DE
SANTOS, que designará formalmente um ou mais instrutores para ministrá-lo e fornecerá o
material didático necessário.

2.2 - QUANTO ÀS TÉCNICAS DE ENSINO

Além  do  conhecimento  teórico,  o  binômio  ensino-aprendizagem  deverá  ser
desenvolvido  por  meio  de  exemplos  práticos  passados  pelos  instrutores,  enfatizando  as
atividades desenvolvidas nos Complexos Portuários da Baixada Santista. O módulo deverá
constar de aulas expositivas, com recursos audiovisuais e material didático apropriado. 

3 -QUANTO À FREQUÊNCIA ÀS AULAS

a) A freqüência às aulas e demais atividades programadas é obrigatória; e
b) O  Praticante  de  Prático  deverá  freqüentar  no  mínimo  95%  do  total  de  aulas
ministradas no módulo.

4 -QUANTO À AFERIÇÃO DO APROVEITAMENTO

O aproveitamento será aferido por meio de observações de desempenho do Praticante de
Prático, conforme estabelecido no sumário do curso.

 
5 -APROVAÇÃO NO MÓDULO

Será considerado aprovado no módulo o aluno que cumprir a freqüência mínima exigida.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Capitão-de-Mar-e-Guerra

 Capitão dos Portos
                 ASSINADO DIGITALMENTE
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Apêndice II do Anexo 4-B

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

PROJETO ESPECÍFICO DO MODULO INICIAL

1 -OBJETIVO GERAL
Relacionar os assuntos a serem ministrados durante o módulo inicial, com as respectivas

cargas horárias, perfazendo um total de 20.0 horas-aula, atinentes aos Complexos Portuários
da Baixada Santista.

2 -LISTA E PROPÓSITO DAS UNIDADES DE ENSINO

2.1 DESCRIÇÃO DOS COMPLEXOS PORTUÁRIOS......................................3.0
HORAS-AULA

2.1.1 Descrever todos os portos e terminais existentes nos complexos portuários 
2.1.2 Percorrer, embarcado em lancha, todo o estuário, a fim de identificar os berços

de atracação e os locais de fundeio dos complexos portuários
2.1.3 Citar os calados máximos permitidos em cada berço e locais de fundeio
2.1.4 Citar as limitações operacionais existentes nos complexos portuários

2.2 REGIME DE MARÉS E SUA INFLUÊNCIA ............................................... 1.0 
HORA-AULA

2.2.1 Descrever o regime de marés nos diversos berços e locais de fundeio
2.2.2 Citar os locais onde existem estações maregráficas
2.2.3 Discorrer sobre a influência das marés nas manobras nos berços e locais de

fundeio

2.3 MANOBRAS DE FUNDEIO .......................................................................... 1.0
HORA-AULA

2.3.1 Descrever como são realizadas as manobras de fundeio 
2.3.2 Apresentar os procedimentos para fundeio em situação de emergência
2.3.3 Citar os principais cuidados a serem observados em um fundeio
2.3.4 Descrever os procedimentos para suspender 

2.4 CRUZAMENTO DE NAVIOS ..................................................................... 1.0 
HORA-AULA

2.4.1 Descrever as restrições referentes ao cruzamento de navios
2.4.2 Citar os cuidados a serem tomados por ocasião de um cruzamento 

2.5 COMUNICAÇÕES ........................................................................................ 1.0 
HORA-AULA

2.5.1 Descrever os procedimentos de comunicações nos complexos portuários

2.6 EMPREGO DE REBOCADORES................................................................. 5.0
HORAS- AULA

2.6.1 Apresentar  os  rebocadores  existentes  no  complexo,  suas  capacidades  e
limitações
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2.6.2 Conhecer  “in  loco”  as  diferentes  classes  de  rebocadores  empregadas  nos
complexos portuários 

2.7 AUTORIDADES PORTUÁRIAS................................................................. 5.0
HORAS- AULA

2.7.1 Apresentar as atribuições da CODESP e da USIMINAS no que diz respeito
ao  desempenho  das  funções  de  Autoridade  Portuária  dos  trechos  de  suas  respectivas
competências à luz da Lei de Modernização dos Portos (Lei 8.630/93)

2.7.2 Mencionar as peculiaridades dos complexos referentes ao balizamento dos
canais de navegação

2.7.3 Citar os principais aspectos concernentes ao posicionamento de navios nos
diversos cais de atracação, levando em conta a atuação dos atracadores e amarradores e a
existência de guindastes, carregadores, portaineres, etc...

2.8 AUTORIDADE MARÍTIMA .................................................................... 3.0
HORAS-AULA

2.8.1 Apresentar as atribuições da Capitania dos Portos de São Paulo à luz da Lei
de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA) e o seu respectivo Regulamento (RLESTA)

2.8.2 Apresentar a NPCP

3 -INSTRUTORIA

As  aulas  serão  ministradas  pelos  práticos  instrutores  para  que  os  exemplos  sobre  o
conteúdo  de  cada  disciplina  sejam  o  mais  próximo  possível  da  realidade,  podendo
eventualmente ser convidados instrutores de notável conhecimento técnico não pertencentes
aos quadros da Praticagem de Santos.

RICARDO FERNANDES GOMES
Capitão-de-Mar-e-Guerra

Capitão dos Portos  
       

ASSINADO DIGITALMENTE
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Apêndice II do Anexo 4-G

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS

(São Sebastião)

Nome do Prático estagiário: _______________________________________________

Início do Programa:  ________ / ________ / ________

Término do Programa: _________ / ________ / ________

FASE DE TREINAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO
DATA

TÉRMINO
CARIMBO E

RUBRICA

T-1

Visitar  as diferentes classes de rebocadores empregados
no Porto de São Sebastião e no TEBAR- Acompanhar um
mínimo  de  5  manobras  da  praticagem  a  bordo  de
rebocadores,  de  maneira  a  conhecer  a  operação,
capacidades,  limitações  e  precauções  de  segurança  dos
rebocadores  do  porto,  além  dos  sistemas  usualmente
utilizados  para  comunicação  em  sonora  ,  visual  e  em
VHF.

T-2

Visitar  e  conhecer  a  estação  de  praticagem  de  São
Sebastião, as suas atividades, limitações e capacidades.

T-3

Visitar todas as instalações portuárias e terminais e seus
controles operacionais de comunicações com os navios.

T-4

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

T-5

Conhecer, detalhadamente, nomes e locais do porto,
terminais e atracadouros, suas manobras de atracação,
inclusive as limitações em emergência e em condições
meteorológicas e de correntes desfavoráveis.
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T-6

Conhecer, detalhadamente, nomes e características de 
bóias, alinhamentos, faróis e faroletes, seus alcances e 
arcos de visibilidade; profundidades da área de 
praticagem; e os pontos de referência para eventuais 
navegações por rumos práticos.
.

T-7

Visitar e conhecer as atividades do Setor de Segurança
do Tráfego Aquaviário da Delegacia da Capitania dos
Portos,  no que se refere ao controle da atividade de
praticagem e emprego de rebocadores.

T-8
Acompanhar manobras de entrada e saída ao longo
da área de praticagem, tanto no período diurno como
no período noturno, conforme consta no Apêndice I.

T-9

Acompanhar  atracação,  desatracação  e  fundeio  ao
longo da área de praticagem, tanto no período diurno
como  no  período  noturno,  conforme  consta  no
Apêndice I.

FASE DE QUALIFICAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO
DATA

TÉRMINO
CARIMBO E

RUBRICA

Q-1

Executar  manobras de entrada e saída ao longo da
área de praticagem, tanto no período diurno como no
período  noturno,  acompanhado  por  prático
qualificado, conforme consta no Apêndice I.

Q-2

Executar atracação, desatracação e fundeio ao longo
da área de praticagem, tanto no período diurno como
no  período  noturno,  acompanhado  por  prático
qualificado, conforme consta no Apêndice I.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   Capitão-de-Mar-e-Guerra

   Capitão dos Portos
                     ASSINADO DIGITALMENTE
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Apêndice III do Anexo 4-B

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

FASES DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO

Nas duas fases poderá haver somente um Praticante de Prático por manobra, de
acordo com a escala de serviço dos Práticos no Porto de Santos. Os períodos de escala para os
Práticos e para os Praticantes de Prático serão diferentes. Os Praticantes cumprirão escala pré-
estabelecida pela Praticagem de Santos, observando uma média mensal de 14 (quatorze) dias,
podendo haver, no máximo, 5 (cinco) Praticantes na escala de serviço de Práticos do dia. 

                         Na fase de Treinamento, durante os primeiros quinze dias, o Praticante de Prático
conhecerá  os  detalhes  dos  Complexos  Portuários  da  Baixada  Santista,  dos  rebocadores
disponíveis,  dos  procedimentos  administrativos  e  operacionais  da  Praticagem  de  Santos,  das
normas das Autoridades Marítima e Portuária, bem como acompanhará manobras de praticagem a
bordo de rebocadores, conhecerá a operação, limitações e precauções dos rebocadores do Porto de
Santos e sistemas utilizados para comunicação em VHF, sonora e visual.  Após esses quinze dias,
terá  início  um  período  de  quatro  meses,  em  que  acompanhará  singraduras  e  manobras  de
atracação, desatracação, fundeio e suspender, conduzidas por Práticos qualificados nos Complexos
Portuários  da  Baixada  Santista,  sempre  acompanhando o  Prático  ao  qual  a  sua  escala  estiver
atrelada.

                          Após a fase de Treinamento, será iniciada a fase de Qualificação, na qual o
Praticante de Prático executará, sob a supervisão de um Prático qualificado ao qual a sua escala
estiver  atrelada,  um  mínimo  de  600  (seiscentas)  manobras.  Assim,  cumprindo  a  escala  pré-
determinada e o número mínimo de manobras estabelecido, o Praticante terá tido a oportunidade
de manobrar navios com diversas características e peculiaridades, sob as mais diferentes condições
de maré, visibilidade e vento, bem como de absorver os ensinamentos e orientações de todos os
Práticos qualificados, em prol de sua qualificação nos Complexos Portuários da Baixada Santista.

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Capitão-de-Mar-e-Guerra
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Apêndice III do Anexo 4-G

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE MANOBRA 

DATA:  _____ / ____ / ______

DADOS DA MANOBRANome do Prático estagiário:Nome do Prático Responsável:Nome do
Navio: Calado Máximo: ______ mLOA:  ______ mLocal:Data-hora do início: ______  ______ :

______     Data-hora do término: ______  ______ : _____Atracação  (   )     Desatracação  (    )     BE
(     )      BB  (   )      Fundear  (   )      Suspender  (   )Preamar: Hora  _____ : ____   Altura  _____m

Baixamar: Hora  _____ : ____  Altura _____ mVento e Corrente:Rebocadores utilizados:

FASES DA MANOBRAManobra da Embarcação (atracação, desatracação ou fundeio)Navegação de
Praticagem / Navegação RadarEmprego de RebocadoresServiços de Amarração e

DesamarraçãoConhecimento das ordens de manobra e conversação técnica em idioma inglês

OCORRÊNCIAS DIVERSAS EM CADA FASE DA MANOBRA
(    ) Manobra Acompanhada                                                               (   ) Manobra Executada

_______________________________________________________________
Assinatura do Prático Responsável                                   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
             Capitão-de-Mar-e-Guerra

    Capitão dos Portos      

          ASSINADO DIGITALMENTE
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Apêndice IV do Anexo 4-B

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS

(SANTOS)

Nome do Praticante de Prático: _______________________________________________

Início do Programa:  ________ / ________ / ________

Término do Programa: _________ / ________ / ________

FASE DE TREINAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO
DATA

TÉRMINO
CARIMBO E

RUBRICA

T-1

Visitar  as diferentes classes de rebocadores empregados
nos   Complexos  Portuários  da  Baixada  Santista-
Acompanhar um mínimo de 10 manobras da praticagem a
bordo de rebocadores, de maneira a conhecer a operação,
capacidades,  limitações  e  precauções  de  segurança  dos
rebocadores  do  porto,  além  dos  sistemas  usualmente
utilizados  para  comunicação  em  sonora  ,  visual  e  em
VHF.

T-2

Visitar  as instalações da CODESP e da USIMINAS, de
maneira  a  tomar  conhecimento  das  atividades  dessas
Autoridades Marítimas que se relacionem com o serviço
de praticagem.

T-3

Visitar todas as instalações portuárias e terminais e seus
controles operacionais de comunicações com os navios.

T-4

Conhecer, detalhadamente, as silhuetas da costa,  altos
fundos,  ilhas,  nomes  de  canais  e  estreitos,  inclusive
passagens normais de navegação e situações alternativas
em manobras de emergência.
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T-5

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

T-6

Conhecer, detalhadamente, nomes e características de 
bóias, alinhamentos, faróis e faroletes, seus alcances e 
arcos de visibilidade; profundidades da área de 
praticagem; e os pontos de referência para eventuais 
navegações por rumos práticos.
.

T-7

Visitar e conhecer as atividades do Setor de Segurança
do Tráfego Aquaviário da Capitania dos Portos, no que
se  refere  ao  controle  da  atividade  de  praticagem  e
emprego de rebocadores.

T-8

Acompanhar manobras de entrada e saída ao longo
da área de praticagem, tanto no período diurno como
no  período  noturno,  conforme  consta  no  Apêndice
III.

T-9

Acompanhar manobras de atracação, desatracação e
fundeio  ao  longo  da  área  de  praticagem,  tanto  no
período diurno como no período noturno,  conforme
consta no Apêndice III.

T-10 Concluir o módulo inicial.

FASE DE QUALIFICAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO
DATA

TÉRMINO
CARIMBO E

RUBRICA

Q-1

Executar  manobras de entrada e saída ao longo da
área de praticagem, tanto no período diurno como no
período  noturno,  acompanhado  por  prático
qualificado, conforme consta no Apêndice III.

Q-2

Executar atracação, desatracação e fundeio ao longo
da área de praticagem, tanto no período diurno como
no  período  noturno,  acompanhado  por  prático
qualificado, conforme consta no Apêndice III.
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OBSERVAÇÃO: Se um determinado berço ou terminal estiver desativado ou com movimento
reduzido, de maneira a comprometer o cumprimento dos requisitos de qualificação, as manobras
de  atracação  e  desatracação  poderão  ser  realizadas  em  outro  berço  ou  terminal  com
características semelhantes nas suas proximidades.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   Capitão-de-Mar-e-Guerra

   Capitão dos Portos
                 ASSINADO DIGITALMENTE
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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

QUADRO RESUMO MENSAL DE MANOBRAS 

NOME: ___________________________________________________________ MÊS: _________ / ________ PÁG: _______ / _______

DATA-HORA
INÍCIO

DATA-HORA
TÉRMINO

ORIGEM/DESTINO
TIPO DE MANOBRA ACOMPANHADA(A)

EXECUTADA (E)

NAVIO TAB
CALADO
MÁXIMO

PRÁTICO
RESPONSÁVEL
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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE MANOBRA 

DATA:  _____ / ____ / ______

DADOS DA MANOBRANome do Praticante de Prático:Nome do Prático Responsável:Nome do
Navio: Calado Máximo: ______ mLOA:  ______ mLocal:Data-hora do início: ______  ______ :

______     Data-hora do término: ______  ______ : _____Atracação  (   )     Desatracação  (    )     BE
(     )      BB  (   )      Fundear  (   )      Suspender  (   )Preamar: Hora  _____ : ____   Altura  _____m

Baixamar: Hora  _____ : ____  Altura _____ mVento e Corrente:Rebocadores utilizados:

FASES DA MANOBRAGRAU

(1 a 5)Manobra da Embarcação (atracação, desatracação ou fundeio)Navegação de Praticagem /
Navegação RadarEmprego de RebocadoresServiços de Amarração e DesamarraçãoConhecimento das

ordens de manobra e conversação técnica em idioma inglêsRESULTADO FINAL

OCORRÊNCIAS DIVERSAS
(    ) Manobra Acompanhada                                                               (   ) Manobra Executada

_________________________________________________________                             
Assinatura do Prático Responsável                                   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
             Capitão-de-Mar-e-Guerra

       
          ASSINADO DIGITALMENTE
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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

QUADRO RESUMO MENSAL DE MANOBRAS 

NOME: ___________________________________________________________ MÊS: _________ / ________ PÁG: _______ / _______

DATA-HORA
INÍCIO

DATA-HORA
TÉRMINO

ORIGEM/DESTINO
TIPO DE MANOBRA ACOMPANHADA(A)

EXECUTADA (E)

NAVIO TAB
CALADO
MÁXIMO

PRÁTICO
RESPONSÁVEL 
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