Marinha do Brasil
Navegue com Segurança

CPSC: Orientação constante!
Fiscalização atuante!

TÓPICOS
 O Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário (SSTA);
 Aspectos da NORMAM - 03;
 Busca e Salvamento (SAR); e

 Recomendações para a Operação Segura das Embarcações.

NORMAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA
(NORMAM)

 Para regulamentar e implementar as ações da
Autoridade Marítima, a Diretoria de Portos e Costas
(DPC) e o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM)
editam as NORMAM.
 As NORMAM estão disponíveis na página da DPC:
www.dpc.mar.mil.br ou nas páginas das Capitanias,
Delegacias e Agências mais próximas de sua
residência.

REPRESENTANTE DA
AUTORIDADE MARÍTIMA
 As Capitanias dos Portos e suas respectivas Delegacias e Agências
são o ponto de contato entre a população e a Marinha do Brasil.

NORMAS E PROCEDIMENTOS DA
CAPITANIA DOS PORTOS (NPCP)
 As (NPCP) são elaboradas pautadas nas
NORMAM, definido as condutas voltadas à
segurança
da
navegação,
atendendo
às
peculiaridades de cada Estado;
 Para o Estado de Santa Catarina a NPCP está
disponível na página da CPSC: www.cpsc.mar.mil.br

AGENTES DA AUTORIDADE
MARÍTIMA
 As Capitanias dos Portos e suas respectivas Delegacias e Agências
são o ponto de contato entre a população e a Marinha do Brasil.

NORMAM - 03/DPC

NORMAM - 03/DPC
Esta norma deverá ser observada por todas as
embarcações e equipamentos
empregados exclusivamente na atividade não
comercial de esporte e/ou recreio

NORMAM - 03/DPC
Obrigatoriedade de Inscrição e/ou Registro
As embarcações de esporte e/ou recreio necessitam ser inscritas
nas CP, DL ou AG, devendo, por exigência legal, serem registradas no
Tribunal Marítimo sempre que sua Arqueação Bruta (AB) exceder a
100.

Termo de Responsabilidade
É o documento formal necessário à inscrição da embarcação, onde
o proprietário assume o compromisso legal de cumprir todas as
normas de segurança previstas.

Local de Inscrição
Serão inscritas na área em cuja jurisdição for domiciliado o
proprietário ou onde a embarcação for operar.
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• Prazo de Inscrição
 No máximo em 60 dias após a aquisição da embarcação ou
de sua chegada ao porto de inscrição.
(Lei no 7.652/98 (Lei do Registro de Propriedade Marítima),
alterada pela Lei no 9.974/98 ).

• Seguro Obrigatório de Embarcações (DPEM)
Todos os proprietários ou armadores em geral de
embarcações nacionais ou estrangeiras sujeitas à inscrição.
(Lei no 8.374/91 - Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Embarcações ou por suas Cargas (DPEM).

NORMAM - 03/DPC
Áreas de Navegação
➔ Interior - Área 1 - águas abrigadas, tais como lagoas, lagos, baías, rios,
canais e áreas marítimas onde normalmente não sejam verificadas ondas com
alturas significativas que não apresentem dificuldades ao tráfego das
embarcações.
Área 2 - águas 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.
As áreas citadas, são definidas nas Normas e Procedimentos das
Capitanias-NPCP, responsável pela respectiva área de jurisdição.

➔ Mar Aberto- Costeira - dentro do limite da visibilidade da costa, não
excedendo a 20 milhas náuticas;

➔ Oceânica - ou sem restrições (SR)

DELIMITAÇÃO DAS ÁGUAS PARA A NAVEGAÇÃO INTERIOR:
ESPORTE E/OU RECREIO

(Carta Náutica nº 1902);
Área L – Baía de
Tijucas – Limitada
pelo alinhamento
Ponta dos Ganchos –
Ponta de Zimbros e
Baía de Tijucas –
Limitada pelo
alinhamento Ilha do
Amendoim - Ponta
dos Ganchos;

Carta Náutica nº 1903
Área M – Canal
Norte Ilha de Santa
Catarina – Limitada
pelos alinhamentos
Ilha de Ganchos –
Ponta do Rapa e
Ponta do Rapa –
Ponta dos Ingleses
(Carta Náutica nº
1903);

Carta Náutica nº 1904
• Área O – Canal Sul da Ilha de
Santa Catarina – Limitada
pelos alinhamentos Ponta da
Lagoinha – Ponta da
Andorinha e Ponta da
Andorinha – Ponta da
Pinheira ;e Canal Sul da Ilha
de Santa Catarina – Limitada
pelos alinhamentos Ponta da
Lagoinha – Ponta da
Andorinha; Ponta da
Andorinha – Ponta da
Pinheira e Ponta da Pinheira
– Ponta da Guarda

ÁREAS DE NAVEGAÇÃO

Atenção:
Independente do disposto na NORMAM-03/DPC,
é responsabilidade do Comandante dotar sua
embarcação com equipamentos de salvatagem e
segurança compatíveis com a singradura que irá
empreender.

NORMAM - 03/DPC
414 - DOTAÇÃO DE COLETES SALVA-VIDAS
A dotação de coletes deverá ser, pelo menos, igual ao número total de pessoas
a bordo, devendo haver coletes de tamanhos pequenos para as crianças,
observadas as seguintes Classes:
Embarcações empregadas na Navegação Oceânica - deverão dispor de
coletes salva-vidas Classe I (SOLAS);
Embarcações empregadas na Navegação Costeira - deverão dispor de
coletes salva-vidas Classe II;
Embarcações empregadas na Navegação Interior - as embarcações de
médio porte deverão dispor de coletes salva-vidas classe V e as de grande
porte ou iates de coletes salva-vidas Classe III; e
Embarcações Miúdas - deverão dispor de coletes salva-vidas Classe V.
Os coletes salva-vidas deverão ser estivados de modo a serem prontamente
acessíveis e sua localização deverá ser claramente indicada.
Os coletes salva-vidas devem ser certificados conforme previsto na
NORMAM-05/DPC.

NORMAM - 05/DPC
0312 - CLASSES DE EMPREGO
Os coletes salva-vidas são classificados como:
a) CLASSE I (SOLAS) - fabricados conforme requisitos previstos na
Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar
(SOLAS). Utilizados nas embarcações empregadas na navegação em mar
aberto e nas plataformas. Seu uso é eficiente em qualquer tipo de água, mar
agitado e locais remotos onde o resgate pode ser demorado.
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b) CLASSE II - fabricados com base nos requisitos SOLAS, abrandados para
uso nas embarcações empregadas na navegação de mar aberto, que operem
somente em águas sob jurisdição nacional. Possui os mesmos requisitos de
flutuabilidade dos coletes Classe I (SOLAS). O que o diferencia é o fato de
não possuir lâmpada.
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c) CLASSE III - destinado ao uso nas embarcações empregadas na
navegação interior.
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d) CLASSE IV - material fabricado para uso, por longos períodos, por
pessoas envolvidas em trabalhos realizados próximos à borda da embarcação,
cais ou suspensos por pranchas ou outros dispositivos que corram risco de
cair na água acidentalmente.

NORMAM - 05/DPC
e) CLASSE V - material fabricado para emprego em atividades esportivas
tipo “jet-ski”, “banana-boat”, esqui aquático, “windsurf”, “parasail”, pesca
esportiva, canoagem,embarcações miúdas classificadas como esporte e/ou
recreio, embarcações de esporte e/ou recreio de médio porte empregada na
navegação interior e outras.
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f) CLASSE V ESPECIAL - material fabricado para emprego em atividades
esportivas que se utilizam de corredeiras, tipo “rafting” ou outras atividades
reconhecidas como de águas brancas.

NORMAM - 03/DPC
0415 - DOTAÇÃO DE BOIAS SALVA-VIDAS
É a seguinte a dotação de boias salva-vidas:
Embarcações miúdas - estão dispensadas de dotar boias salva-vidas;
Embarcações de médio porte - e com menos de 12 metros de comprimento,
deverão dotar uma (1) boia salva-vidas do tipo circular ou ferradura;
Embarcações de médio porte - e com comprimento igual ou superior a 12
metros deverão dotar duas (2) boias salva-vidas do tipo circular ou ferradura;
Embarcações de grande porte, ou Iates - deverão dotar duas (2) boias
salva-vidas do tipo circular ou ferradura;
Suportes das Boias Salva-Vidas - as boias não devem ficar presas
permanentemente à embarcação; devem ficar suspensas em suportes fixos
com sua retinida, cujo chicote não deve estar amarrado à embarcação;
Dispositivo de Iluminação Automática - é obrigatória a adoção de
dispositivo de iluminação automática associado a cada boia salva-vidas, com
exceção das embarcações empregadas na navegação interior, que estão
dispensadas de dotar esse dispositivo; e
Retinida - pelo menos uma das boias salva-vidas deve estar guarnecida com
uma retinida flutuante.

NORMAM - 03/DPC
0416 - ARTEFATOS PIROTÉCNICOS
Artefatos pirotécnicos são dispositivos que se destinam a indicar que uma
embarcação ou pessoa se encontra em perigo (sinais de socorro), ou que foi
entendido o sinal de socorro emitido (sinais de salvamento). Podem ser
utilizados tanto de dia como à noite.
a) Sinais de Socorro - destinam-se a indicar que uma embarcação ou pessoa
encontra-se em perigo. Os sinais de socorro são dos seguintes tipos:
1) Foguete manual estrela vermelha com paraquedas - o foguete manual
estrela vermelha com paraquedas é o dispositivo de acionamento manual que,
ao atingir 300m de altura, ejeta um paraquedas com uma luz vermelha com
intensidade de 30.000 candelas por 40 segundos. É utilizado em navios e
embarcações de sobrevivência para fazer sinal de socorro visível a grande
distância.
2) Facho manual luz vermelha - o facho manual luz vermelha é o
dispositivo de acionamento manual que emite luz vermelha com intensidade
de 15.000 candelas por 60 segundos. É utilizado em embarcações de
sobrevivência para indicar sua posição à noite, vetorando o navio ou aeronave
para a sua posição.
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3) Sinal de perigo diurno/noturno - o sinal de perigo diurno/noturno é o
dispositivo de acionamento manual que, por um dos lados, emite uma luz
vermelha com intensidade de 15.000 candelas por 20 segundos, e pelo outro,
fumaça laranja por igual período. É utilizado nas embarcações para indicar
sua posição exata, de dia ou à noite.
4) Sinal fumígeno flutuante laranja - o sinal fumígeno flutuante laranja é o
dispositivo de acionamento manual que emite fumaça por 3 ou 15 minutos
para indicar, durante o dia, a posição de uma embarcação de sobrevivência,
ou a de uma pessoa que tenha caído na água.
b) Sinais de Salvamento - destinam-se às comunicações em fainas de
salvamento e caracterizam-se por sinais manuais com estrela nas cores
vermelha, verde ou branca.
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0417 - DOTAÇÃO DE ARTEFATOS PIROTÉCNICOS
As embarcações de esporte e/ou recreio deverão estar dotadas de artefatos
pirotécnicos, obedecidas as seguintes condições:
Quando em navegação oceânica - quatro foguetes manuais de estrela
vermelha com paraquedas, quatro fachos manuais luz vermelha e quatro
sinais fumígenos flutuantes laranja;
Quando em navegação costeira - dois foguetes manuais de estrela vermelha
com paraquedas, dois fachos manuais luz vermelha e dois sinais fumígenos
flutuantes laranja; e
Quando em navegação interior - apenas as embarcações de grande porte,
um facho manual luz vermelha.
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0418 - OUTROS EQUIPAMENTOS
a) Alarme Geral de Emergência - deverá haver a bordo das embarcações de grande
porte ou iates (conforme definição constante do Capítulo 1), um sistema de alarme
geral de emergência. Este sistema deverá ser capaz de soar o sinal de alarme geral de
emergência, audível em todos os compartimentos habitáveis. O sistema deverá ser
operado do passadiço.
b) Lanterna elétrica - todas as embarcações deverão estar dotadas de 1 lanterna
elétrica.
c) Refletor Radar - todas as embarcações quando empregadas em navegação de mar
aberto, costeira ou oceânica, deverão estar dotadas de um refletor radar.
d) Âncora - todas as embarcações, exceto as miúdas, devem estar dotadas de uma
âncora compatível com o tamanho da embarcação e com, no mínimo, 20 metros de
cabo ou amarra.
e) Apito - todas as embarcações, exceto as miúdas, devem estar dotadas de um apito.
f) Luzes de Navegação - todas as embarcações, quando em navegação noturna,
deverão exibir luzes de navegação, conforme a parte “C” do RIPEAM.
g) Sino - todas as embarcações, quando em navegação costeira ou oceânica, deverão
possuir 01 sino ou buzina manual.

NORMAM - 03/DPC
0419 - DOTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO
Independentemente do disposto nessas normas, é responsabilidade do Comandante
dotar a sua embarcação com equipamentos de navegação compatíveis com a
singradura que irá empreender, e é a seguinte a dotação mínima de equipamentos de
navegação, independente da área onde estiver navegando:
a) Todas as Embarcações:
1) Agulha magnética de governo - todas as embarcações, exceto as miúdas, deverão
estar equipadas com agulha magnética de governo.
As embarcações com comprimento igual ou maior que 24 metros deverão possuir,
também, certificado de compensação ou curva de desvio, atualizados a cada 2 anos.
b) Embarcações de Médio Porte:
1) Sistema de Posicionamento Global - GPS - as embarcações de médio porte,
deverão ser dotadas de aparelhos de GPS nas seguintes situações:
1.1) quando em navegação costeira: 1 (um) aparelho (*); e
1.2) quando em navegação oceânica: 2 (dois) aparelhos (**).
(*) não é obrigatório, apenas recomendado.
(**) recomendado que pelo menos um opere também com fonte independente de
energia acumulada (pilha, bateria etc).
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c) Embarcações de Grande Porte, ou Iates:
1) Radar - as embarcações de grande porte, ou iates, construídas após
11/02/2000, quando em navegação Costeira ou Oceânica, deverão ser dotadas
de radar capaz de operar na faixa de frequência de 9 GHz. Para as
embarcações menores o seu emprego é recomendado;
2) Ecobatímetro - as embarcações de grande porte, ou iates, construídas após
11/02/2000, deverão estar equipadas com um ecobatímetro. Para as
embarcações menores o seu emprego é recomendado; e
3) Sistema de Posicionamento Global - GPS - as embarcações de grande
porte ou iates, deverão ser dotadas de aparelhos de GPS nas seguintes
situações:
3.1) quando em navegação costeira: 1 (um) aparelho; e
3.2) quando em navegação oceânica: 2 (dois) aparelhos.

NORMAM - 03/DPC
0420 - PUBLICAÇÕES
As embarcações de esporte e recreio, exceto as miúdas, deverão dotar cartas náuticas
relativas às regiões em que pretendem operar, em local acessível e apropriado.
0421 - QUADROS
As embarcações deverão dotar quadros em local de fácil visualização, e as que não
dispuserem de espaço físico suficiente poderão mantê-los arquivados ou guardados
em local de fácil acesso ou reproduzi-los em tamanho reduzido, que permita a rápida
consulta:
a) Embarcações de Grande Porte, ou Iates, deverão dotar em local de fácil
visualização, os quadros abaixo:
1) Regras de Governo e Navegação;
2) Tabela de Sinais de Salvamento;
3) Balizamento;
4) Primeiros Socorros;
5) Respiração Artificial;
6) Sinais Sonoros e Luminosos; e
7) Luzes e Marcas;
b) Embarcações de Médio Porte - estão dispensadas de manter a bordo os
quadros dos itens 4), 5), 6) e 7); e
c) Embarcações Miúdas - estão dispensadas de possuir quadros.
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0422 - DOTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRÚRGICO
Independente do disposto nessas normas é responsabilidade do comandante dotar sua
embarcação com medicamentos e materiais de primeiros socorros compatíveis com a
singradura que irá empreender e os tripulantes e passageiros que tiver a bordo.
A dotação de medicamentos e material cirúrgico é de responsabilidade da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
No entanto, recomenda-se que:
- As embarcações que transportem 15 (quinze) pessoas ou mais a bordo dotem os
medicamentos e materiais de primeiros socorros (itens I, II e III) conforme descrito no
Anexo 4-C.
- As embarcações de mar aberto que transportem menos de 15 (quinze) pessoas a
bordo dotem o item I do Anexo 4-C (CAIXA DE MEDICAMENTOS).
Similaridade - os medicamentos e artigos indicados nas tabelas de dotação poderão
ser substituídos por similares ou genéricos, desde que constem numa tabela de
equivalência organizada e assinada por médico credenciado junto ao Conselho
Regional de Medicina.
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0424 - DOTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO COMUNICAÇÕES
A dotação de equipamentos de rádio comunicação deverá ser a seguinte:
a) Embarcações de Grande Porte ou Iate:
1) Quando em navegação costeira ou oceânica:
I) equipamento transceptor em VHF;
II) equipamento transceptor em HF;
III) receptor - transmissor radar (transponder) operando na faixa de 9 GHz;
IV) Rádio Baliza Indicadora de Posição em Emergência (EPIRB 406 MHz).
2) Quando em navegação interior:
I) equipamento transceptor em VHF.
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b) Embarcações de Médio Porte:
1) Quando em navegação oceânica
I) equipamento transceptor em VHF ;
II) equipamento transceptor em HF; e
III) Rádio Baliza Indicadora de Posição em Emergência (EPIRB 406 MHz),
exigível a partir de 01/07/2006.
2) Quando em navegação costeira:
I) equipamento transceptor em VHF.
3) Quando em navegação interior
I) recomendado o equipamento transceptor em VHF fixo ou portátil.
As embarcações a vela que possuam antena de VHF no tope do mastro
deverão possuir antena de emergência para uso em caso de quebra
do mastro.

NORMAM - 03/DPC
0427 - EXTINTORES DE INCÊNDIO
a) Classificação dos extintores: Para efeito de aplicação destas normas, os
extintores portáteis de incêndio são classificados pela combinação de um
número e uma letra. A letra indica a classe do incêndio para o qual se espera
utilizar o extintor, enquanto que o número representa o tamanho relativo da
unidade. Os extintores também podem ser classificados de acordo com sua
capacidade extintora, conforme explanado na alínea c.
b) As classes de incêndio consideradas são as seguintes:
1) Classe A - fogo em materiais sólidos que deixam resíduos. - Exemplo:
Madeira, papel, almofadas, fibra de vidro, borracha e plásticos. Somente nessa
classe de incêndio a água pode ser usada com segurança;
2) Classe B - fogo em líquidos, gases e graxas combustíveis ou inflamáveis; e
3) Classe C - fogo envolvendo equipamentos e instalações elétricas
energizados). Caso esses equipamentos estejam desenergizados, o incêndio
passa a ser Classe A.
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Capacidade extintora é uma das formas de medir o poder de extinção de fogo
de um extintor, e é obtida por meio de um ensaio normalizado, de acordo as
normas ABNT NBR 15808 (extintores de incêndio portáteis) e ABNT NBR
15809 (extintores de incêndio sobre rodas). São realizados ensaios de fogo
em engradados de madeira para classe de fogo A, ensaios de fogo em líquido
inflamável para classe de fogo B e ensaios de condutividade elétrica classe de
fogo C.
O grau de capacidade extintora é facilmente localizada nos rótulos dos
extintores de incêndio, em conformidade com as normas ABNT NBR 15808 e
15809.
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Um extintor com capacidade extintora de classe 2-A:10-B:C, por
exemplo, corresponde a um extintor capaz de combater incêndios de
classes A, B e C. No caso dos fogos de classe C, não existe um numero
indicativo de capacidade, mas o importante é saber se o extintor
utilizado é indicado para proteção de equipamentos elétricos
energizados.
É importante, também, não confundir capacidade extintora com carga
nominal ou capacidade de carga do extintor (como 4, 6 ou 12 kg, ou em
litros, por exemplo), muito menos com uma unidade extintora. Existem
diferenças fundamentais entre estes conceitos.
A capacidade extintora depende do projeto do extintor, onde é
determinada sua da eficiência. Isso deve estar descrito no rótulo junto
com a capacidade nominal de carga.
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A capacidade extintora mínima de cada tipo de extintor portátil deve ser:
1) Carga d’água: um extintor com capacidade extintora de, no mínimo 2-A;
2) Carga de espuma mecânica: um extintor com capacidade extintora de, no
mínimo, 2-A:10-B;
3) Carga de CO2: um extintor com capacidade extintora de, no mínimo, 5B:C;
4) Carga de pó BC: um extintor de com capacidade extintora de, no mínimo,
20-B:C;
5) Carga de pó ABC: um extintor com capacidade extintora de, no mínimo, 2A:20-B:C; e
6) Carga de compostos halogenados: um extintor com capacidade extintora de,
no mínimo, 5-B.
DERIVADOS HALOGENADOS (ou hidrocarbonetos halogenados): são
compostos orgânicos provenientes dos hidrocarbonetos por substituição de um
ou mais átomos de Hidrogênio de um hidrocarboneto por átomos de
Halogênios. (Halogênios nome dado aos elementos químicos Flúor, Cloro,
Bromo e Iodo).
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Moto Aquática (Jet-Ski)
Recomendáveis:
• Óculos protetores.
• Luvas.

Reboque:

Obrigatórios:

Somente está autorizada para reboque:

• Colete salva-vidas do tipo esportivo.
• Chave de segurança atada ao pulso,
ao colete ou qualquer outra parte do
condutor.

• Moto aquáticas a partir de 3 lugares; e
• Moto aquáticas empregadas no serviço
de salvamento da vida humana.
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Reboque - em face das diversas peculiaridades e restrições de segurança
apresentadas pela moto aquática, é proibido o emprego deste tipo de
embarcação para reboque, seja de outra embarcação, de pessoas praticando
esqui aquático ou atividades similares.
As motos aquáticas a partir de três lugares e as empregadas no serviço de
salvamento da vida humana e em esportes aquáticos do tipo tow-in surf estão
isentas dessa proibição.
Advertência - é obrigatório o uso de placa ou adesivo junto à chave de
ignição da moto aquática alertando o usuário quanto a obrigatoriedade do
condutor ser habilitado como Motonauta (MTA).
Passageiros - é proibida a condução de passageiro (incluindo crianças) na
frente do condutor habilitado a fim de não prejudicar a visibilidade e a
capacidade de manobra da embarcação.
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Transporte de crianças:
É proibido o transporte de crianças com idade inferior a 7 anos na garupa de
moto aquáticas;
Crianças com idade igual ou maior do que 7 anos e inferior a 12 anos poderão
ser conduzidos na garupa de moto aquáticas acompanhadas ou autorizadas
pelos seus pais ou responsáveis. É de inteira responsabilidade do condutor ou
do proprietário da embarcação obter a anuência dos pais ou responsáveis pelo
menor;
A criança deverá ter condições de manter-se firme na embarcação, apoiando
seus pés no local apropriado no casco da moto aquática, mantendo ainda seus
braços em volta da cintura do condutor;
Com crianças na garupa deve-se manter velocidades lentas e controladas,
evitando manobras bruscas; e
Recomenda-se como situação mais segura, o transporte da criança posicionada
entre dois adultos em moto aquáticas de três lugares.

NORMAM - 03/DPC
Transporte de crianças em dispositivos rebocados:
É proibido o transporte de crianças com idade inferior a sete (7) anos em
dispositivos flutuantes rebocados, do tipo banana boat e disc boat;
Crianças com idade igual ou maior do que sete (7) anos e inferior a doze (12)
anos poderão ser conduzidas nas bananas boat e disc boat acompanhadas ou
autorizadas pelos seus pais ou responsáveis. É de inteira responsabilidade do
condutor e/ou do proprietário da embarcação obter a anuência dos pais ou
responsáveis pelo menor;

HABILITAÇÃO
TODA EMBARCAÇÃO DEVERÁ TER UMA INSCRIÇÃO NA
CAPITANIA DOS PORTOS E O CONDUTOR DEVERÁ SER
ADEQUADAMENTE HABILITADO PARA PODER OPERAR.

CATEGORIAS DE AMADORES
Capitão-Amador
Apto para conduzir embarcações entre portos nacionais e
estrangeiros sem limites de afastamento da costa.

Mestre-Amador
Apto para conduzir embarcações entre portos nacionais e
estrangeiros nos limites da navegação costeira.

Arrais-Amador
Apto para conduzir embarcações nos limites da navegação interior.

Motonauta
Apto para conduzir moto-aquática nos limites da navegação interior.

Veleiro
Apto para conduzir embarcações a vela, sem propulsão a motor,
nos limites da navegação interior.

NORMAM-03/DPC
Fiscalização

Qualquer embarcação está sujeita à
Inspeção Naval.

RECOMENDAÇÕES PARA A OPERAÇÃO
SEGURA DAS EMBARCAÇÕES DE
ESPORTE E RECREIO

RECOMENDAÇÕES

PARA A SUA SEGURANÇA:
Leia e conheça o RIPEAM, as
Normas e Procedimentos da
Capitania dos Portos-NPCP de
sua área de navegação e a
NORMAM 03/DPC;

RECOMENDAÇÕES

• ANTES DE SUSPENDER:
 Realize uma manutenção preventiva eficaz, sem improvisos;
 Verifique o seu material de salvatagem e se há coletes salvavidas em número suficiente para todos que irão embarcar;

 Inspecione o seu material de combate a incêndio e verifique
o prazo de validade e o estado de carga dos extintores.

RECOMENDAÇÕES

• ANTES DE SUSPENDER:
 Vistorie o casco quanto à sua estanqueidade, verifique o
funcionamento das bombas de esgoto, das luzes de navegação,
do equipamento de rádio (VHF e/ou HF) e a condição de carga
das baterias, além do nível de óleo no cárter do motor e o nível
do líquido de resfriamento. Verifique também a integridade do
sistema de combustível, e se há vazamentos no compartimento
dos motores.

RECOMENDAÇÕES

• ANTES DE SUSPENDER:
➔ Faça o planejamento de sua
singradura.
➔Verifique se a sua embarcação
possui as cartas náuticas da
região onde pretende navegar.
➔ Conheça as características dos
faróis e da sinalização náutica.
➔ Calcule, com uma margem de
segurança, o consumo de
combustível, para garantir o seu
regresso.

RECOMENDAÇÕES

• ANTES DE SUSPENDER:

 Conheça a previsão do tempo e mantenha-se
atento às indicações de mudança, para não ser
surpreendido pelo mau tempo.

Conheça o regime de ventos de sua área de navegação;

RECOMENDAÇÕES

• ANTES DE SUSPENDER:
 Entregue o aviso de saída ao iate clube ou marina e siga a
risca o seu planejamento, para possibilitar o seu resgate em
caso de emergência. Se não estiver em clube ou marina, deixe
alguém em terra ciente para onde você vai e a que horas
pretende retornar.

RECOMENDAÇÕES

• DURANTE A NAVEGAÇÃO
 eEsteja sempre atento na condução de sua embarcação,
não permita o seu uso por pessoas não habilitadas (o
proprietário responderá perante o Tribunal Marítimo e nas
esferas cível e penal),
 respeite a lotação recomendada pelo fabricante e não
navegue a menos de 200 metros da praia. Se for subir o
barco, a aproximação deverá ser feita perpendicular à praia,
com velocidade de até 3 nós;

 Conduza a sua embarcação com prudência e em
velocidade compatível para reagir, com segurança, às
necessidades da navegação. Não faça manobras radicais,
reduza a velocidade ao entrar e sair de marinas ou em águas
restritas;

RECOMENDAÇÕES

• DURANTE A NAVEGAÇÃO
 Conheça sempre o bordo de menor profundidade, alguns
naufrágios foram evitados com um encalhe deliberado para salvar a
embarcação;

 Ao fundear, o faça com baixa velocidade e utilize um
comprimento de amarra adequado, considerando a amplitude da
maré e as embarcações próximas. Ao suspender, não movimente
os propulsores até todas as pessoas saírem da água e
completarem o embarque.

 Não consuma bebidas alcoólicas no exercício da condução da
embarcação;

RECOMENDAÇÕES

• AO REGRESSAR:
 Avise ao seu clube ou marina a sua chegada, para desativar
o seu Aviso de Saída;

 Respeite a velocidade máxima na área de fundeio ou
atracação e canais de navegação;

 Evite esgotar porões até o final para não poluir o mar com
resíduos de óleo, retire o lixo de bordo e o coloque em local
apropriado, em terra. Mantenha sempre a sua embarcação
limpa.

RECOMENDAÇÕES
Comandante: lembre-se que você é o responsável pela
segurança de sua embarcação, bem como de seus familiares,
convidados e tripulantes. Seja prudente!

ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS PELO
INSPETOR NAVAL
 Condução de embarcação por pessoas não habilitadas;
 Excesso da lotação estabelecida no TIE;
 Navegação a menos de 200 metros da praia.
 A aproximação de embarcação deverá ser feita perpendicular
à praia, com velocidade de até 3 nós;
 Condutor da embarcação com sintomas de alcoolemia; e

 Velocidade incompatível com a determinada em determinada
área como canais de navegação, entrada e saída na praia sob
às pontes Pedro Ivo, Colombo Sales e Hercílio Luz.
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ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS PELO
INSPETOR NAVAL
• VERIFICAR A DOCUMENTAÇÃO DE PORTE OBRIGATÓRIO
PELO CONDUTOR DA EMBARCAÇÃO:
 Título de Inscrição da Embarcação;
 Carteira de Habilitação do Condutor, acompanhado de documento
com foto; e
 Seguro Obrigatório (DPEM).

 PARA AS EMBARCAÇÕES EMPREGADAS NA ATIVIDADE
COMERCIAL. ALÉM DOS DOCUMENTOS ACIMA:

 Termo de Responsabilidade;
 CIR da tripulação.
 OBS: Caso Transporte de Passageiros maior que 20 AB e Pesca
maior que 50 AB, verificar o ROL, CTS e o CSN.

ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS PELO
INSPETOR NAVAL

 Embarcações miúdas deverão obrigatoriamente ter o
número de inscrição marcado no costado. O nome é
facultativo;
 Protetor de hélice só é obrigatório para embarcações que
executam reboque de dispositivos em atividade comercial;
 Não é permitido o tráfego e o fundeio de embarcações a
menos de 200 metros das instalações militares;
Não são permitidas manobras radicais com dispositivos
rebocados, tipo rabo de arraia, na qual as pessoas caem na
água;
As embarcações que rebocam dispositivos tipo banana
boat, deverão ter dois tripulantes, embarcações de apoio,
protetor de hélice, raia e navegar a mais de 200 metros.

ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS PELO
INSPETOR NAVAL

 Empresas que operam a locação de equipamentos náuticos
tais como caiaque, stand up, pedalinho, kite surf, para sail e
wind surf, deverão possuir embarcação de apoio com protetor
de hélice, guarnecida para pronto emprego;
 Todos os usuários de equipamentos náuticos locados
deverão usar o colete salva-vidas;
 Todas as embarcações empregadas nas atividades de
locação de equipamentos náuticos deverão ser inspecionadas
pela CP antes do início da temporada e apresentar ao Inspetor o
Laudo de Inspeção por ocasião da IN;
 Estão dispensados de inscrição os dispositivos flutuantes,
sem propulsão destinados a serem rebocados, com até 10
metros de comprimento e as embarcações miúdas sem
propulsão a motor.

BUSCA E SALVAMENTO
(SEARCH AND RESCUE - SAR)
Ao tomar conhecimento da existência de vida humana em perigo no mar ou
nas vias navegáveis interiores, Avise as Capitanias dos Portos ou às suas
respectivas Delegacias e Agências ou às Autoridades Estaduais ou
Municipais Competentes. TELEFONE – 185 OU (48) 3281-4800

ÁREAS DE RESPONSABILIDADE POR SALVAMAR
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BUSCA E SALVAMENTO
(SEARCH AND RESCUE - SAR)
BUSCA E SALVAMENTO (SAR):
É todo ato ou atividade efetuados para
prestar auxílio à vida humana em perigo
no mar.

INCIDENTE SAR:
É qualquer situação anormal relacionada
com a segurança de uma embarcação,
podendo exigir uma das seguintes
situações:

 Salvamento de Navios ou Embarcações;
 Busca de Navios, Embarcações e Pessoas Desaparecidas no Mar;
 Orientação, Socorro e Assistência Médica no Mar.

Marinha do Brasil

DEBATES

Marinha do Brasil
CAPITANIA DOS PORTOS DE
SANTA CATARINA

NAVEGUE COM SEGURANÇA
OBRIGADO!

