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DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS 

 
SUPERINTENDÊNCIA DA SEGURANÇA DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO 

 
REGULAMENTO PROVISÓRIO PARA OPERAÇÃO DE EMBARCAÇÃO AUTÔNOMA 

 
0100 - INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento das embarcações autônomas ocorreu em um ritmo muito 
significativo nos últimos anos, com a entrada em operação de uma quantidade relevante 
de embarcações apresentando variedade de dimensões e atividades diversificadas.  

Este tipo de embarcação está diretamente ligado ao desenvolvimento de 
sistemas de Robótica e Inteligência Artificial (RAI), atualmente presente em vários 
setores dos diversos modais de transporte. 

O Comitê de Segurança Marítima (MSC) da Organização Marítima Internacional 
(IMO), na reunião do MSC 98 em 13 de junho de 2017, adotou o termo Maritime 
Autonomous Surface Ship (MASS) para designar tais embarcações. O emprego do 
MASS implica na adoção de um documento normativo para essas embarcações e a sua 
interação e coexistência com as embarcações convencionais. Tal assunto encontra-se 
em fase de estudo no âmbito da IMO. 

Além do disposto neste regulamento, as embarcações autônomas deverão 
também atender, especialmente, aos requisitos das NORMAM-01/DPC, NORMAM-
02/DPC, NORMAM-04/DPC, NORMAM-08/DPC, NORMAM-25/DHN e do Decreto nº 
96.000/1988, no que for aplicável. Dependendo da atividade ou serviço na qual serão 
empregadas, outras Normas da Autoridade Marítima também deverão ser observadas. 
 
0101 - PROPÓSITO  

Estabelecer regulamento para operação de embarcações, com comprimento 
total menor ou igual a 12 metros, capazes de operar ou serem operadas de forma 
remota ou autônoma, considerando os diversos níveis de controle envolvidos. 

Este regulamento também trata da tripulação, seu treinamento e qualificações 
necessárias para operar embarcação autônoma. 

As embarcações com comprimento total maior que 12 metros não estão 
autorizadas a operar nas águas jurisdicionais brasileiras 
 
0102 - APLICAÇÃO 

Este regulamento aplica-se às embarcações autônomas com comprimento 
menor ou igual a 12 metros, operando em águas jurisdicionais brasileiras. 
 
0103 - DEFINIÇÕES 

Para efeito deste regulamento, as seguintes definições são estabelecidas: 
a) Categorias de Área de Operação 

Tabela 1 - Áreas de Operação 

 
ÁREA 

 

 
DEFINIÇÃO 

 
Categoria 6 

 

 
Distanciamento máximo de 3 milhas náuticas a partir de 
um ponto de partida específico em terra, em condições 
meteoceonográficas  avaliadas como favoráveis, no 
período diurno. 
 

 
Categoria 5 

 

 
Distanciamento máximo de 3 milhas náuticas a partir de 
um ponto de terra, e não mais de 3 milhas náuticas de 
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ÁREA 

 

 
DEFINIÇÃO 

raio de qualquer ponto de lançamento na água, em 
condições  meteoceonográficas avaliadas como 
favoráveis, durante o período diurno. 
 

 
Categoria 4 

 

 
Até 20 milhas náuticas de seu ponto de 
lançamento/recolhimento, em condições 
meteoceonográficas avaliadas como favoráveis, durante 
o período diurno. 
 

 
Categoria 3 

 

 
Até 20 milhas náuticas de seu ponto de 
lançamento/recolhimento. 

 
Categoria 2 

 

 
Até 60 milhas náuticas de seu ponto de 
lançamento/recolhimento. 

 
Categoria 1 

 

 
Até 150 milhas náuticas de seu ponto de 
lançamento/recolhimento. 

 
Categoria 0 

 

 
Sem restrições de limite. 

 
b) Carga - todos os itens que são transportados, exceto combustíveis para a 

embarcação, lastro e consumíveis para serem usados a bordo, equipagem, 
equipamentos e sobressalentes para a embarcação. 

c) Certificado – documento emitido para a embarcação, que ateste sua 
conformidade para operação como embarcação autônoma. 

d) Operador - proprietário, armador ou afretador da embarcação, responsável 
pela sua operação. 

e) Posição de controle - local na embarcação onde, durante qualquer período 
de operação tripulada, podem ser exercidos o controle de propulsão, governo, 
navegação e outros sistemas. 

f) Estação de Controle - localização de onde o controle remoto das funções e 
sistemas da embarcação autônoma pode ser exercido. 

g) Controlador - tripulante da Seção de Convés que exerce as funções de 
controle adequadas ao Nível de Controle da embarcação autônoma. 

h) Tripulante - aquaviário empregado ou envolvido em qualquer atividade a 
bordo de uma embarcação autônoma ou no controle remoto da sua operação a partir de 
uma Estação de Controle. 

i) Parada em emergência - capacidade de reduzir a propulsão a uma situação 
específica, conforme abaixo: 

1) Situação segura - situação em que a parada não cause danos direta ou 
indiretamente; 

2) Em tempo hábil - parada dentro de um tempo suficiente para garantir que 
o risco de propulsão descontrolada possa ser minimizado antes de causar danos; 

3) Corte total - possibilidade do desligamento de todos os sistemas da 
embarcação autônoma remotamente, conforme necessário, como por exemplo no caso 
da ocorrência de incêndio. 

j) Níveis de Controle - tipos de controle aplicáveis à embarcação, conforme a 
Tabela 2 a seguir: 
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Tabela 2 - Níveis de Controle 

 
NÍVEL 

 

 
NOMENCLATURA 

 
TIPO DE 

CONTROLE 

 
SITUAÇÃO DO CONTROLE 

 
 

5 
 

 
 

Autônoma 
 

 
 

 
 

Programa a bordo 
 

A embarcação não tripulada, dotada 
de grau máximo de independência e 
autodeterminação, avalia o ambiente 
e sua situação. Define as ações, 
decide e age. 

 
 

4 
 

 
 

Monitorada 
 
 

 
 
Programa a bordo 

 
A embarcação não tripulada avalia o 
ambiente e reporta sua situação. 
Define as ações, decide e age 
relatando sua ação. O controlador 
pode monitorar os eventos. 
 
 

 
 

3 
 

 
 

Delegada 
 

 
 

 
 

Programa a bordo 

 
A embarcação não tripulada é 
autorizada a executar algumas 
funções. Avalia o ambiente, relata 
situação, define as ações e relata 
sua intenção. O controlador tem a 
opção de modificar as intenções 
informadas pela embarcação 
durante um certo tempo, após o qual 
a embarcação agirá. A iniciativa da 
ação emana da embarcação e a 
tomada de decisão é compartilhada 
entre o controlador e a embarcação. 
 

 
2 
 

 
Direcionada 

 
 

 
 

 
Controlador 

humano 

 
Sob controle direcionado, algum 
grau de avaliação e capacidade de 
resposta é implementado na 
embarcação. Pode avaliar o 
ambiente, relatar sua situação e 
sugerir uma ou várias ações. Pode 
também sugerir possíveis ações 
para o controlador, solicitando-o  
informações ou decisões. No 
entanto, a autoridade para tomar 
decisões é do controlador. A 
embarcação atuará somente se for 
comandada e/ou permitido fazê-lo. 
 

 
1 
 

 
Controlada 

 
 
 
 

 
Controlador 

humano 

 
Toda a funcionalidade está a cargo 
do controlador humano. O 
controlador tem contato direto com a 
embarcação e toma todas as 
decisões, direciona e controla todas 
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NÍVEL 

 

 
NOMENCLATURA 

 
TIPO DE 

CONTROLE 

 
SITUAÇÃO DO CONTROLE 

as funções da missão. 
 

 
0 
 

 
Humano a bordo 

 
 

 
Controlador 

humano 

 
Embarcação é controlada pelos 
controladores a bordo. 
 
 

 
Figura - Níveis de controle de acordo com a Tabela 2. 

 
k) Comandante - para os propósitos deste regulamento o termo Comandante 

significa aquaviário do Grupo de Marítimos ou do Grupo de Fluviários, da Seção de 
Convés, oficialmente designado pelo proprietário/armador, como responsável pelas 
atribuições de comando da embarcação. Esse aquaviário pode estar em terra, desde 
que o nível exigido de controle e comunicação possa ser mantido para o cumprimento 
das tarefas. 

l) Embarcação Autônoma (Maritime Autonomous Surface Ship – MASS) 
navio de superfície que é capaz de ser operado sem pessoas a bordo e para o qual o 
nível de controle pode abranger qualquer um daqueles discriminados na Tabela 2. O 
termo em inglês e seu acrônimo são os adotados pela IMO. 

m) Oficial de Quarto - tripulante que representa o Comandante, sendo 
responsável pela embarcação autônoma, quando em operação. 

n) Organização Reconhecida - Sociedade Classificadora autorizada a atuar em 
nome da autoridade marítima brasileira na certificação da embarcação e de seus 
sistemas de  controle  nos aspectos relativos à segurança da navegação, à salvaguarda 
da vida humana e à prevenção da poluição ambiental. 

o) Armador - pessoa física ou jurídica que, em seu nome e sob sua 
responsabilidade, apresta a embarcação para sua utilização, pondo-a ou não a navegar 
por sua conta. 

p) Método de Controle - tecnologia utilizada para garantir o nível de controle 
que será empregado. 
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q) Sistemas de Controle - programas instalados a bordo, em terra, operado por 
um tripulante, ou por qualquer combinação destas três alternativas, com capacidade 
para atuar nos diversos sistemas da embarcação. 

r) Autorização para Operação (Anexo A) - documento por meio do qual o 
armador/operador planeja e requer autorização para operação da embarcação ao 
representante da Autoridade Marítima. O documento deverá apresentar as 
especificidades inerentes à sua operação, como por exemplo, o nível de adestramento, 
competência e quantidade de tripulantes, área de operação, contingências envolvidas 
para mitigação de riscos, dentre outros. O requerimento será, motivadamente, deferido 
ou indeferido pelo prazo determinado, devendo constar, expressamente, em caso de 
deferimento, que a autorização poderá ser suspensa cautelarmente quando 
circunstâncias assim exigirem. 
 
0104 - CONSIDERAÇÕES AMBIENTAIS 

A operação das embarcações autônomas deve respeitar as eventuais restrições 
estabelecidas pelos órgãos ambientais competentes, aplicáveis à área na qual irá 
operar. 

As condições meteoceanográficas favoráveis para a operação do MASS, ou 
seja, os limites dos principais e mais relevantes parâmetros meteoceanográficos para a 
operação com segurança da embarcação autônoma devem ser especificados no Anexo 
A. 

 
0105 - CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA 

É de responsabilidade do proprietário, do armador, do operador bem como do 
Comandante da embarcação autônoma garantir as medidas necessárias para a 
preservação da segurança de qualquer pessoa que trabalhe a bordo, quando houver. 

O proprietário, o armador, o operador e o Comandante da embarcação devem 
estar cientes dos riscos que afetam o tripulante, assegurando que medidas apropriadas 
sejam tomadas para minimizá-los por meio da melhoria dos procedimentos operacionais 
ou dos seus equipamentos. 

Para a operação segura da embarcação devem ser considerados os seguintes 
aspectos durante a navegação e na área de operação efetiva: 

a) Método e nível de controle: o método de controle proposto e o nível de 
controle associado devem ser claramente definidos, podendo variar em diferentes fases 
da operação. 

b) Parâmetros meteoceanográficos: devem ser considerados os seguintes:  
- vento (intensidade em nós e direção); 
- estado do mar ou ondas (altura em metros, período em segundos e direção); 
- temperatura da superfície do mar em graus Celcius; 
- temperatura do ar a 10m (ou nível do mar) em graus Celcius; 
- pressão atmosférica a 10m (ou nível do mar) em hectoPascal (hPa); 
- umidade relativa do ar a 10m (ou nível do mar) em porcentagem; 
- cobertura de nuvens em oitavas; 
- precipitação nas últimas 3 ou 6 horas em milímetro; e 
- correntes marítimas e de maré (velocidade em nós e rumo). 

 
0106 - CLASSES DAS EMBARCAÇÕES AUTÔNOMAS  

Este regulamento estabelece as diversas classes de embarcações autônomas 
com base no uso pretendido, tamanho, velocidade e risco potencial para o meio em que 
irá operar. O propósito dessas classes é discriminar as embarcações que podem causar 
perigo para as demais embarcações, em virtude de seu tamanho e sua velocidade. 

As classes são discriminadas na Tabela 3 a seguir. 
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Tabela 3 - Classes das Embarcações Autônomas 

 
CLASSE  

 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
Ultra-Leve  

 

 
Comprimento total menor que 7m e velocidade máxima menor 
que 4 nós. 

 
Leve  

 

 
Comprimento total maior ou igual que 7m e menor ou igual que 
12m e velocidade máxima menor que 7 nós. 

 
A embarcação pode apresentar diferentes classificações, conforme previsto nas 

NORMAM-01/DPC e NORMAM-02/DPC, em função do tipo de navegação, atividade ou 
serviço em que será empregada, tipo de embarcação e de propulsão, tais como: 

- tipo de navegação: mar aberto ou navegação interior; 
- atividade ou serviço em que será empregada, tais como levantamento 

hidrográfico, monitoramento ambiental, pesquisa científica, pesquisa sísmica etc; e 
- tipo de embarcação (carga geral, oceanográfico etc). 
Estes fatores podem influenciar no nível de controle aplicado em certas fases da 

operação. Exemplificando, o Nível de Controle 5 pode ser considerado inadequado para 
determinada embarcação  transportar cargas poluentes ou perigosas, quando operando 
em áreas de tráfego intenso. 

A caracterização da embarcação deve ser baseada em parâmetros utilizados por 
convenções e normas existentes, definidas em termos de comprimento, arqueação bruta 
ou outro parâmetro pertinente. A velocidade de operação é também um parâmetro a ser 
considerado, para a avaliação do risco da operação de determinada embarcação. 
 
0107 - AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÃO 

A autorização para operação de embarcação autônoma em águas jurisdicionais 
brasileiras deverá ser requerida à Diretoria de Portos e Costas (DPC), via Capitania dos 
Portos (CP) em cuja área de jurisdição a embarcação for operar, por meio do documento 
que compõe o Anexo A, devendo a CP tramitar o documento para a DPC via respectivo 
Comando do Distrito Naval.   
 
0108 - TIPO DE OPERAÇÃO 

Define o objetivo para o qual a embarcação será empregada e suas principais 
fases operacionais. Por exemplo, as fases de operação de uma embarcação de 
transporte de carga podem incluir carregamento, desatracação, navegação, 
fundeio/atracação e descarregamento. Essas fases podem estar sujeitas a diferentes 
níveis de controle, velocidade e limitações de manobras. Nesse sentido, uma 
embarcação pode navegar em alta velocidade para alcançar determinada área para a 
execução de uma tarefa, utilizando um método de controle apropriado e quando na área, 
poderá realizar a operação a uma velocidade muito menor, acarretando na alteração do 
seu nível de controle. 
 
0109 - REQUISITOS 

a) Certificação - a embarcação deve ser certificada por Sociedade 
Classificadora que possua Acordo de Delegação de Competência estabelecido com a 
Autoridade Marítima Brasileira. A certificação deverá incluir, além dos requisitos 
previstos nas Normas da Autoridade Marítima, vistorias periódicas relacionadas à 
construção, com o escopo apropriado, de forma a garantir que seu projeto e construção 
também contemplem os seguintes aspectos: 

- a certificação do programa, equipamentos e componentes relacionados; 
- acompanhamento da utilização do material durante a construção para 

constatar a conformidade com o projeto aprovado; 
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- presenciar testes e ensaios para comprovar a funcionalidade dos seus 
sistemas; e 

- realização de testes de integridade de programa e auditorias de 
conformidade de segurança cibernética. 

b) Sinais sonoros e luminosos - deverá atender ao RIPEAM-72, possuindo 
sistema automático ou remoto para acionamento das luzes de navegação e sinais 
sonoros. 

c) Sistemas de prevenção e combate a incêndio - deverá ser provida de 
sistema de detecção e extinção de incêndio, de acordo com o tipo de embarcação, que 
garanta um nível de integridade suficiente para possibilitar que a embarcação mantenha 
as condições mínimas de operação. 

d) Instalações elétricas - deverá ser dotada de instalações elétricas seguras e 
compatíveis com o tipo de atividade ou serviço na qual será empregada. 

e) Sistema de propulsão e governo - deverá ser dotada de sistema de 
propulsão e de governo adequadamente projetados em função do tipo de embarcação e 
atividade em que será empregada, incluindo as respectivas redundâncias de seus 
sistemas, de forma a garantir condições mínimas de operação. 

f) Estabilidade e estanqueidade - deverá possuir estabilidade e condições de 
estanqueidade à água e ao tempo, adequados para atender às diversas condições de 
carregamento e áreas de operação (Tabela 1). 

g) Estrutura - deve ser projetada de forma a garantir a integridade necessária 
para a operação da embarcação em qualquer condição de carregamento, devendo ser 
dimensionada para o peso da carga a ser transportada, considerando os esforços 
decorrentes das sobrecargas  relativas aos efeitos dinâmicos e ao aumento de peso 
devido a possível embarque de água. 

h) Determinação da arqueação - todas as embarcações deverão ser 
arqueadas. As que possuírem arqueação bruta (AB) maior ou igual a 20 deverão possuir 
Certificado de Arqueação. As que possuírem AB inferior a 20 deverão possuir as Notas 
para Arqueação. 

i) Licença de Construção - a Licença de Construção deverá ser emitida por 
Sociedade Classificadora para as embarcações que possuírem arqueação bruta maior 
que 20, independente da atividade ou serviço na qual será empregada. 

j) Certificado de Segurança da Navegação - deverá possuir Certificado de 
Segurança da Navegação (CSN), fazendo constar no campo “OBSERVAÇÕES”, a Área 
da Operação (Tabela 1), o Nível de Controle (Tabela 2) e a Classe da Embarcação 
Autônoma (Tabela 3). 

k) Integridade do sistema de controle - em qualquer atividade em que haja 
dependência do uso integrado de equipamentos ou subsistemas que incluam 
programas, os riscos associados de sua integração ao equipamento ou subsistema 
devem ser gerenciados de tal forma que os programas demonstrem segurança e 
confiabilidade na sua operação. 

l) Interpretação de dados do sistema - a embarcação autônoma deve dispor 
de, no mínimo, uma das seguintes características: 

- capacidade de interpretar os dados dos sensores a bordo de maneira 
adequada com relação à segurança da embarcação e as demais embarcações com as 
quais poderá interagir durante sua navegação, atendendo ao RIPEAM e demais 
convenções e códigos internacionais; ou 

- capacidade de transmitir dados dos sensores em tempo hábil para um 
sistema fora da embarcação ou ao Controlador para que possa interpretar e receber 
comandos como resposta, em tempo hábil. 

m) Análise de risco - deve ser realizada para verificar se a embarcação possui 
capacidade para identificar possíveis falhas que possam impactar a segurança da 
navegação e prevenção da poluição, tais como: 

- colisão ou abalroamento; 
- encalhe; 
- tornar-se uma obstrução ou perigo ao tráfego; 



 

- 8 - 

- vazamento de substâncias nocivas ou outras formas de poluição; e 
- outros eventos ou situações potencialmente perigosas, dependendo do tipo 

de embarcação autônoma e sua operação. 
 
0110 - INSCRIÇÃO E REGISTRO 

As embarcações deverão ser inscritas nas Capitanias (CP), Delegacias (DL) ou 
Agências (AG). Além de inscritas, deverão também ser registradas no Tribunal Marítimo 
as embarcações com AB maior que 100. 
 
0111 - SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÕES   

a) O equipamento de radiocomunicação dependerá da área de operação. A 
dotação mínima de equipamento de radiocomunicação está consignada na Tabela 4. 

b) O controlador da embarcação, quando operando, deve ser capaz de receber, 
interpretar e agir de acordo com a informação transmitida por meio dos seguintes canais 
de comunicação: 

- VHF Canal 16, quando aplicável; 
- VHF com DSC Canal 70; 
- Caso disponha de instalação MF, DSC 2187.5 kHz; e 
- Caso disponha de instalação satélite, EGC (Enhanced Group Calling). 

c) O controlador deve dispor de certificado de competência compatível com os 
equipamentos que operará. 

Tabela 4 - Radiocomunicação 

 
EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO 

 
CATEGORIA 

 

 
VHF com DSC 

 
MF com DSC 

 
EPIRB 

 
Transponder 

 
VHF 

portátil 
a prova 
d’água 

 
6 e 5 

(Até 3 MN) 
 

 
Recomendado 

 
Recomendado 

 
XXX 

 
XXX 

 
Obrigatório 

 
4 e 3  

(Até 20 MN) 
 

 
Obrigatório 

  
Obrigatório 

 
XXX 

 
Recomendado 

 
Obrigatório 

 
2 

(Até 60 MN) 
 
 

 
Obrigatório 

 
Obrigatório 

 
Recomendado 

 
Recomendado 

 
Obrigatório 

 
 
 

 
1 

(Até 150 MN) 
 

 
Obrigatório 

 
Obrigatório 

 
Obrigatório 

 
Obrigatório 

 
Obrigatório 

0 
(Sem 

restrições 
de limite) 

 
Obrigatório 

 

 
Obrigatório 

 
Obrigatório 

 
Obrigatório 

 
Obrigatório 

 
d) O sistema de radiocomunicação deverá dispor permanentemente de  

suprimento de energia elétrica suficiente para operar as instalações rádio e carregar 
quaisquer baterias usadas como parte de uma fonte ou de fontes de energia de reserva 
para as instalações rádio. 
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e) As embarcações deverão ser dotadas de uma fonte ou de fontes de energia 
de reserva para alimentar os equipamentos rádio, com o propósito de estabelecer 
radiocomunicações de socorro e segurança na eventualidade de falhas das fontes 
principais. 

f) A instalação da fonte ou fontes de energia reserva deve ser posicionada de 
forma a garantir o maior grau possível de segurança e disponibilidade operacional e 
protegida contra as intempéries e outros efeitos adversos. 
 
0112 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DA 

EMBARCAÇÃO 
a) Os sistemas de comunicações requeridos para exercer o Nível de Controle, 

(Tabela 2), ou para permitir a parada de emergência devem possuir redundância e fonte 
de energia de reserva, cujo dimensionamento dependerá da Área de Operação (Tabela 
1). 

b) A redundância e a fonte de energia de reserva devem ser consideradas na 
análise de risco, de forma que as perdas do controle e da capacidade de executar a 
parada de emergência sejam reduzidas a um nível aceitável. 

c) A embarcação deverá ser dotada de Transceptor para o Sistema de 
Identificação Automática homologado pela ANATEL (Automatic Identification System - 
AIS). 
 
0113 - ESTAÇÃO DE CONTROLE 

a) A estação de controle é o local onde estão instalados os equipamentos e 
unidades para o controle remoto e monitoramento seguro e eficaz da embarcação 
autônoma. Deve permitir que o operador controle efetivamente o comportamento da 
embarcação em todos os momentos, com nível de dados suficiente para avaliar e reagir 
às necessidades. A referida estação pode estar localizada a bordo de uma embarcação 
ou em terra, podendo também interagir com outras estações. 

b) A análise de risco deverá indicar qual estação terá prioridade na operação. 
 
0114 - TRIPULAÇÃO DE SEGURANÇA, TREINAMENTO E CERTIFICAÇÃO DO 

OPERADOR 
Os níveis de adestramento e de competência, bem como a tripulação mínima 

necessária para a operação da embarcação autônoma devem ser sugeridos à DPC, pelo 
proprietário/armador, com base no seu plano operacional, descrito na solicitação de 
Autorização para Operação (Anexo A). 

a) A avaliação da tripulação mínima de segurança sugerida deve seguir os 
mesmos procedimentos estabelecidos pelas NORMAM-01/DPC ou NORMAM-02/DPC, 
em particular, no tocante ao número de tripulantes qualificados envolvidos na respectiva 
área de operação, nível de controle e classe da embarcação. 

b) O proprietário/armador deverá assegurar o nível apropriado de adestramento 
dos tripulantes da embarcação, em atendimento ao seu plano operacional, devido à 
especificidade da atividade. 

c) Os tripulantes envolvidos no controle da operação da embarcação devem ser 
certificados em conformidade com a Convenção STCW, como emendada, e adestrados 
de acordo com as suas características. O adestramento deverá considerar, dentre 
outros, os seguintes aspectos: 

- as características da embarcação; 
- o nível da automação e de controle; 
- as características dos sistemas de comunicação; 
- a classificação da embarcação (acordo Capítulo 2 das NORMAM-01/DPC ou 

NORMAM-02/DPC); 
- área de operação; e 
- natureza da carga. 
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0115 - AVISO AOS NAVEGANTES 
Uma vez autorizada a operação da embarcação autônoma, a empresa 

responsável deverá, com 72 (setenta e duas horas) de antecedência do efetivo início da 
operação, participar à CP da jurisdição as informações abaixo requeridas, para 
publicação em Aviso aos Navegantes: 

- nome e características das embarcações envolvidas na operação; 
- data estimada do início e término da operação; e 
- área da operação delimitada para a operação (coordenadas geográficas 

latitude/longitude). 
Informações adicionais poderão ser exigidas pelas CP em função das 

especificidades da jurisdição. 
 

0116 - DOS CASOS OMISSOS E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS 
 Os casos omissos serão decididos pela Diretoria de Portos e Costas. 
 Considerando o pioneirismo dessa modalidade de navegação, a autorização 

eventualmente concedida pela DPC, para operação de embarcação autônoma, poderá 
ser cautelarmente suspensa, na hipótese de se configurar riscos à segurança da 
navegação, à salvaguarda da vida humana no mar e à prevenção da poluição marinha. 

 A suspensão da autorização, cujo fundamento se encontra na competência da 
autoridade marítima para adotar medidas administrativas, não gera direito de 
ressarcimento ao armador/operador da embarcação autônoma, por eventuais prejuízos 
decorrentes da suspensão das operações. Uma vez resolvidas às questões que 
motivaram a suspensão da autorização, esta será restabelecida. 

 
 


