
Anexo (5), da Port nº 46/2017, do IEAPM

MARINHA DO BRASIL

INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA

NORMAS PARA ACESSO À ILHA DO CABO FRIO

Anexos:     A) Termo de Isenção de Responsabilidades e Expressa Assunção de Riscos;
B) Relação de documentos; 
C) Regras para desembarque e reembarque na praia do Farol; e
D) Termo de Compromisso para Pesquisa.

1 - PROPÓSITO
Normatizar os procedimentos para a concessão de autorização de acesso à Ilha do Cabo Frio

para  pessoas  físicas  ou jurídicas,  para  fins  específicos  não relacionados  diretamente  com as
atividades da Marinha do Brasil.

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 - A Ilha do Cabo Frio é patrimônio da União, de interesse da Defesa Nacional, e está sob a
jurisdição da Marinha do Brasil (MB) e sob a responsabilidade administrativa do Instituto de
Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), ao qual cabe a sua gestão;
2.2 - As autorizações para acesso à Ilha do Cabo Frio poderão ser concedidas para os seguintes
fins específicos:

a) acesso à praia do Farol;
b) atividade de pesca amadora com linha;
c) visita às ruínas do antigo Farol (Farol velho) ou às proximidades do Farol do Cabo Frio

(Farol novo);
d) atividade cultural, esportiva ou ambiental por pessoa jurídica; e
e) atividade de pesquisa científica.

2.3 - Os visitantes estão obrigados a apresentar a autorização no Posto de Controle da Ilha, com
exceção daqueles provenientes das embarcações credenciadas, os quais terão o acesso restrito ao
setor autorizado da praia do Farol;
2.4 - Os proprietários e/ou responsáveis das embarcações e os titulares de autorização serão os
responsáveis  pelos  visitantes,  respondendo  solidariamente  por  quaisquer  transgressões  à
legislação em vigor e às presentes normas;
2.5 - Todos os visitantes ou participantes de atividades na ilha devem obedecer às orientações ou
determinações  do pessoal  do IEAPM, estando sujeitos  à  legislação em vigor  e  às  presentes
normas,  inclusive  ao  Código  Penal  Militar  (CPM),  por  se  tratar  de  área  militar.  O
descumprimento do previsto na presente norma poderá sujeitar o infrator a:

a) expulsão da Ilha;
b) autuação pela Capitania do Portos;
c) suspensão ou cancelamento de autorização/credenciamento; e/ou
d) outras providências administrativas e/ou judiciais.

2.6  - Todas  as  atividades  na  Ilha  do  Cabo  Frio,  reguladas  pela  presente  norma,  serão
desenvolvidas no período compreendido entre 8 e 17h. Durante o horário de verão, no período
de 8 às 18h. Qualquer alteração nesse horário dependerá de prévia e expressa autorização do
Diretor do IEAPM;
2.7 - O atendimento presencial  ao público,  concernente ao acesso à Ilha do Cabo Frio,  será
realizado no Museu Oceanográfico do IEAPM, das terças-feiras às quintas-feiras, de 09h30 às
11h30, exceto quanto ao disposto no subitem 6.3;
2.8 - As visitas às ruínas do Farol velho e às proximidades do Farol novo estão inseridas no
contexto de um Projeto Educacional, contemplando aspectos históricos, culturais, científicos e
ambientais, elaborado pelo IEAPM;
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2.9 - As atividades de apoio à pesca tradicional na Reserva Extrativista Marinha de Arraial do
Cabo serão reguladas por instrumento específico;
2.10 - Qualquer outra atividade não regulada por esta norma deverá ser submetida à apreciação
do Diretor do IEAPM, ao qual caberá decidir sobre a conveniência da realização da atividade,
bem como sua normatização e a definição da taxa a ser paga pelo solicitante; 
2.11 -  As atividades  realizadas  na  Ilha  do Cabo Frio,  que  envolvem a utilização de  trilhas,
apresentam riscos inerentes às atividades em ambientes naturais, tais  como quedas,  perda de
itinerário, tempestades, raios, frio, picadas por animais peçonhentos, entre outros, envolvendo
riscos assumidos,  que podem ocasionar acidentes graves e até levar à morte.  Portanto,  essas
atividades são condicionadas à aceitação e assinatura do visitante no TERMO DE ISENÇÃO
DE  RESPONSABILIDADES  E  EXPRESSA ASSUNÇÃO  DE  RISCOS  (Anexo  A),  que
manifesta  seu  total  conhecimento  e  a  aceitação  dos  riscos,  eximindo a  MB e  o  IEAPM de
qualquer responsabilidade.  No caso dos menores, o Termo também deverá ser assinado pelo
responsável legal;
2.12 - O IEAPM e a MB não assumem qualquer responsabilidade por acidente, lesão, morte ou
outros danos sofridos pelos visitantes em quaisquer das fases das atividades na Ilha do Cabo
Frio; e
2.13 - É obrigatório o uso de calçado fechado, camisa com manga e calça comprida para as visita
às ruínas do antigo Farol (Farol velho). Na visita às proximidades do Farol do Cabo Frio (Farol
novo) está autorizado o uso de bermuda, camisa e calçado fechado.

3 - CREDENCIAMENTO DE EMBARCAÇÕES
3.1 - As embarcações  credenciadas  pelos  órgãos  competentes de turismo poderão solicitar  o
credenciamento  para  o  transporte  de  visitantes  à  praia  do  Farol,  devendo  apresentar  os
documentos  listados  no  Anexo  B no  setor  descrito  no  subitem 2.7.  É  necessária  também a
apresentação dos documentos da embarcação de apoio, se for o caso;
3.2 - O credenciamento de embarcação para transporte de visitantes para a praia do Farol, na Ilha
do Cabo Frio,  está sujeita ao pagamento de taxa, por Guia de Recolhimento à União (GRU), a
ser emitida pelo IEAPM após o recebimento e verificação dos documentos,  conforme tabela
abaixo:

Número de Passageiros (Embarcação) Valores 

Até 20 Passageiros R$ 100,00

Até 40 Passageiros R$ 300,00

Até 60 Passageiros R$ 550,00

Até 80 Passageiros R$ 750,00

Até 100 Passageiros R$ 950,00

Acima de 100 Passageiros R$ 1.300,00

3.3 -  O comprovante de pagamento da GRU deverá ser encaminhado ao endereço eletrônico
“ieapm.museu@marinha.mil.br”, em até cinco dias após a entrega e verificação dos documentos.
O não  envio  do  comprovante  no  prazo  estipulado  acarretará  o  cancelamento  automático  da
emissão do Cartão de Autorização; 
3.4 - Os proprietários das embarcações, ou seus prepostos, serão efetivamente credenciados no
ato do recebimento do Cartão de Autorização, que será emitido em até cinco dias úteis após o
recebimento  do  comprovante  de  pagamento  da  taxa  descrita  no  subitem 3.2,  com prazo  de
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validade  máximo  de  um  ano,  vinculado  ao  prazo  de  validade  do  seguro  obrigatório  da
embarcação ou de outro documento obrigatório, adotando-se a validade do documento que for
expirar primeiro.;
3.5 - O credenciamento poderá ser revalidado até trinta dias antes do término da vigência do
Cartão, mediante o procedimento previsto em 3.1;
3.6 -  Os proprietários das embarcações que utilizam embarcações de apoio estão obrigados a
cadastrá-las junto com a embarcação principal, ou sempre que houver agregação de uma nova
embarcação de apoio; e
3.7 -  O acesso à praia do Farol por embarcação de esporte e recreio poderá ser autorizado aos
proprietários, ou prepostos, que apresentarem os documentos listados no Anexo B, com prazo de
validade de até cinco dias.

4 - ACESSO À PRAIA DO FAROL
4.1 -  O limite de visitantes concomitantes na praia do Farol é de 300 (trezentas) pessoas. O
tempo máximo de permanência dos visitantes, bem como das embarcações que os transportaram,
é de 50 minutos;
4.2 -  As embarcações credenciadas deverão solicitar autorização ao Posto de Controle da Ilha,
via rádio, ao se aproximarem da praia do Farol, para desembarcar os visitantes na praia. Caso o
limite de 300 visitantes na praia já tenha sido atingido, não será autorizado o desembarque e a
embarcação  será  inscrita  na  fila  de  espera,  devendo  aguardar  sua  chamada  pelo  Posto  de
Controle, via rádio;
4.3 - O desembarque e reembarque de visitantes deverá obedecer às regras contidas no Anexo
C. ;
4.4  - As  embarcações  inscritas  em  fila  de  espera  deverão  aguardar  na  área  externa  ao
alinhamento do boqueirão com a ponta do Maramutá;
4.5 - Sob nenhum pretexto será permitido efetuar o desembarque de visitantes em outro local da
ilha. Nas ocasiões de condições adversas do mar, em que o comandante da embarcação julgar
inapropriado realizar o desembarque no local destinado a esse fim, a embarcação deverá retirar-
se do local sem desembarcar os passageiros;
4.6 - A aproximação da praia pelas embarcações deverá ser realizada a uma velocidade máxima
de três nós, inclusive pelas embarcações de apoio; e
4.7 - As embarcações que descumprirem as regras previstas serão formalmente notificadas. Em
caso de reincidência, a critério do Diretor, serão descredenciadas, não podendo mais desembarcar
turistas na ilha.

5 - ATIVIDADE DE PESCA AMADORA COM LINHA
5.1 - Os interessados em realizar atividade de pesca amadora com linha na costa da Ilha do Cabo
Frio deverão apresentar os documentos listados no Anexo B;
5.2 - A atividade de pesca amadora com linha na Ilha do Cabo Frio está sujeita ao pagamento de
taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), que deverá ser efetuado por Guia de Recolhimento à
União (GRU), a ser emitida pelo IEAPM após o recebimento e verificação dos documentos;
5.3 - O comprovante de pagamento da GRU deverá ser encaminhado ao endereço eletrônico
“ieapm.museu@marinha.mil.br”, em até cinco dias após a entrega e verificação dos documentos.
O não  envio  do  comprovante  no  prazo  estipulado  acarretará  o  cancelamento  automático  da
emissão do Cartão de Autorização;
5.4 -  O Cartão de Autorização possui caráter individual e será emitido em até cinco dias úteis
após o recebimento do comprovante do pagamento mencionado no subitem anterior, com prazo
de validade vinculado ao prazo de validade da Licença de Pesca Amadora. O não envio do
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comprovante no prazo estipulado acarretará o cancelamento automático da autorização; e
5.5 -  A autorização poderá ser revalidada até um mês antes do término da validade do Cartão,
mediante o procedimento previsto em 5.1.

6 - VISITA ÀS RUÍNAS DO FAROL VELHO E ÀS PROXIMIDADES DO FAROL NOVO 
6.1 - As visitas às ruínas do Farol Velho ou às proximidades do Farol Novo serão conduzidas
exclusivamente  pelo  IEAPM,  no  escopo  de  um  projeto  de  intercâmbio  educacional,
contemplando aspectos históricos, culturais, científicos, ambientais e cívicos;
6.2  - As  visitas  serão  realizadas  conforme  divulgado  pelo  IEAPM no  seu  sítio  na  Internet,
alternando-se o destino entre as ruínas do Farol Velho e as proximidades do Farol Novo;
6.3 - A compra do ingresso será realizada na mesma data da visita, entre 08h e 09h, diretamente
no Museu Oceanográfico do IEAPM, localizado na Praça Daniel Barreto, na Praia dos Anjos, em
Arraial do Cabo, ao custo de R$ 80,00 (oitenta reais), de onde os visitantes serão conduzidos ao
Cais da Pesca para o translado por uma embarcação do IEAPM;
6.4 - Será obrigatória a utilização de pulseiras de identificação ao longo de toda a visita, que
serão colocadas no pulso do visitante, pelo pessoal do IEAPM, no ato da compra do ingresso;
6.5 - As visitas são restritas à faixa etária de 14 (quatorze) a 68 (sessenta e oito) anos de idade,
contados na data da visita. Os menores de 18 (dezoito) anos de idade somente poderão realizar a
visita acompanhado pelo responsável legal. Os maiores de 60 (sessenta) anos de idade devem,
obrigatoriamente, apresentar atestado médico que comprove expressamente que se encontram em
condições de saúde “para realizar atividade, que inclui uma trilha com esforço de escalada do
nível do mar até 390 metros de altitude, com duração média de duas horas em cada sentido
(subida e descida)”. O atestado médico a ser apresentado deverá ter sido emitido em data não
superior a trinta dias;
6.6 - As visitas serão conduzidas por monitores designados pelo IEAPM, com grupos formados
por, no máximo, 20 (vinte) e, no mínimo, cinco visitantes. Qualquer alteração das quantidades
ora  estipuladas  deverá  ser  prévia  e  antecipadamente  submetida  à  aprovação  do  Diretor  do
IEAPM;
6.7 - As visitas serão canceladas quando as condições atmosféricas e oceanográficas, a situação
das trilhas  de acesso,  não se atingir  o número mínimo de visitantes ou qualquer  outro fator
impeditivo estiverem desfavoráveis, a critério exclusivo do IEAPM; e
6.8 - É vedada a aquisição de ingresso para terceiros.

7 - ATIVIDADE CULTURAL, ESPORTIVA OU AMBIENTAL POR PESSOA JURÍDICA
7.1 - A solicitação de autorização para a realização de atividade cultural, esportiva ou ambiental
por pessoa jurídica deverá ser formalizada por carta ou ofício endereçado ao Diretor do IEAPM,
entregue com antecedência mínima de trinta dias;
7.2 - A pessoa jurídica solicitante deverá possuir as atividades culturais, esportivas ou ambientais
como  objeto  do  seu  contrato  social,  devendo  apresentar  todo  o  detalhamento  da  atividade
proposta (cronograma, relação de pessoal, embarcação de transporte, custo para os participantes
etc.);
7.3 - Concessão de autorização para as atividades culturais, esportivas e ambientais na Ilha do
Cabo Frio está sujeita ao pagamento de taxa, a ser arbitrada pelo Diretor do IEAPM, cuja Guia
de Recolhimento à União (GRU) seguirá  junto à resposta  à  respectiva solicitação,  caso seja
autorizada.  Nestes  casos,  os  seguintes  fatores  são  levados  em  consideração:  finalidade  da
atividade  (lucrativa  ou  não),  período  solicitado,  quantidade  de  pessoas  envolvidas,  tipo  e
quantidades do material a ser utilizado, dentre outros;
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7.4 - O comprovante de pagamento da GRU deverá ser encaminhado ao endereço eletrônico
“ieapm.museu@marinha.mil.br”, com no mínimo dez dias de antecedência com relação à data da
atividade. O não envio do comprovante nesse prazo acarretará o cancelamento automático da
autorização;
7.5 - As pessoas jurídicas sem fins lucrativos poderão ser isentadas do pagamento da taxa, a
critério do IEAPM, com base no projeto específico, abrangência, quantidade de pessoas, dentre
outros fatores;
7.6 - A autorização prevista  no subitem 7.3 é  específica para a  data  solicitada.  Caso haja a
necessidade de adiamento da atividade por interesse do solicitante, ou por motivo de força maior,
o interessado deverá informar formalmente tal adiamento e solicitar autorização para nova data,
em período não superior a seis meses da data inicial, não havendo necessidade de pagamento de
nova taxa, caso a autorização para a nova data seja concedida; e
7.7 - No caso de cancelamento da atividade pelo interessado ou por motivo de força maior, não
caberá restituição da taxa paga por GRU. 

8 - ATIVIDADE DE PESQUISA CIENTÍFICA
8.1 - A solicitação de autorização para a realização de atividades de pesquisa científica na Ilha
poderá  ser  efetuada  por  pessoa  jurídica  ou  instituição  nacional  de  pesquisa,  devendo  ser
formalizada por carta ou ofício endereçado ao Diretor do IEAPM, entregues com antecedência
mínima de trinta dias em relação ao período pleiteado.
8.2 - As solicitações para realização de atividades de pesquisa científica deverão observar toda a
legislação  aplicável  à  pesquisa,  ao  meio  ambiente,  ao  patrimônio  genético  e  à  propriedade
intelectual,  devendo apresentar todo o detalhamento do projeto de pesquisa e as atividades a
serem desenvolvidas na ilha.
8.3 - A autorização para realizar atividades de pesquisa na ilha do Cabo Frio será formalizada por
Ofício do Diretor  do IEAPM e estará  condicionada à assinatura do Termo de Compromisso
(Anexo D), pela instituição solicitante, relativo ao envio dos resultados da pesquisa ao IEAPM.

9 - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
9.1 - As autorizações concedidas anteriormente à entrada em vigor desta norma permanecem
válidas até o prazo nelas especificado;
9.2 - Qualquer atividade não prevista na presente norma será submetida à decisão do Diretor.

Arraial do Cabo, RJ, em 30 de junho de 2017.

MARCOS LOURENÇO DE ALMEIDA
Contra-Almirante

Diretor
GERALDO HENRIQUE NASCIMENTO DE MELO

Capitão-Tenente (T)
Assistente

AUTENTICADO DIGITALMENTE
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