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Conteúdo
1 INTRODUÇÃO
De acordo com a Associação Brasileira de Construtores de Barcos e seus Implementos –
ACOBAR [20--?], não se pode contestar a importância do setor náutico por este ser uma
grande alavanca para o crescimento, desenvolvimento econômico e social em geral do país.
Uma embarcação – seja esportiva, com fins turísticos ou de lazer – apresenta uma grande
capacidade de gerar mão-de-obra. Em média, para cada barco são produzidos cerca de
sete postos de trabalho. “Atualmente, o setor náutico brasileiro é responsável por milhares
de empregos diretos e indiretos, na sua maioria em empresas de médio e pequeno porte,
pulverizadas por todo o país” (ACOBAR, [20--?a]).
O Brasil possui uma grande vantagem natural, pois tem o segundo maior conjunto de águas
interiores do planeta, 8.500 km de costa navegável, um número imenso de rios, lagos,
represas que ao todo somam 21.115 km de águas navegáveis. Todas essas características
somadas ao clima tropical tornam o país um dos maiores potenciais náuticos do mundo
(ACOBAR, [20--?a]).
2 BARCOS - CONCEITUAÇÃO
Barco é um instrumento feito pelo homem desde os tempos mais remotos, e tem nos seus
princípios de construção, muitos elementos da física (na flutuação, por exemplo) e na
geometria (medidas). Sabe-se que desde a Antiguidade, já se tinha noção da importância do
barco como meio de transporte. Pode-se então considerar embarcação toda construção feita
a partir de madeira, ferro, aço, fibra de vidro, alumínio, dentro outros matérias bem como a
combinação destes materiais que tem como intuito o deslocamento de pessoas, ou objetos
através da água (WIKIPÉDIA, 2011).
2.1 Tipos de barcos
Pode-se considerar como os principais tipos de barcos (WIKIPÉDIA, 2011; GUIA DE PESCA
E LAZER – RIOS E LAGOS, [20--?]) as seguintes embarcações:


Balsa: “balsa é definida como uma embarcação utilizada em rios e canais para o
transporte de veículos e pessoas” (PORTOPÉDIA, [20--?]a);

Figura 1 – Balsa
Fonte: (PORTOPÉDIA, [20--?]a)



Barco a vapor:
[...] embarcação propelida por um motor a vapor que aciona rodas de
água (um conjunto de pás) montadas inicialmente à meia-nau, na lateral
(Bombordo e Boreste) e depois na popa. São tipicamente caracterizados
por possuírem grandes chaminés (WIKIPÉDIA, 2012a);
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Figura 2 – Barco a vapor
Fonte: (WIKIPÉDIA, 2012a)



Barco de pesca: “qualquer tipo de embarcação construída ou adaptada para a
atividade da pesca” (WIKIPÉDIA, 2012b);

Figura 3 – Barco de pesca artesanal
Fonte: (WIKIPÉDIA, 2012b)



Barco de transporte:
[...] construído em estaleiro devido à necessidade
de cálculo de estrutura mais acurada, quanto à carga e ao turismo que
deverá transportar; bem como de guias de porte legal no de transporte,
devidamente autorizado por autoridade (WIKIPÉDIA, 2012c).



Barcaça: “embarcação utilizada para transporte de mercadorias e/ou reboque cujo
casco tem o fundo chato, sem quilha” (GUIA DE PESCA E LAZER – RIOS E LAGOS,
[20--?]);

Figura 4 – Barcaça
Fonte: (PORTOPÉDIA, [20--?]b)



Bote/lancha: “embarcação pequena para transporte. Movida geralmente a motor de
popa” (GUIA DE PESCA E LAZER – RIOS E LAGOS, [20--?]);

www.respostatecnica.org.br
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Figura 5 – Bote/ lancha
Fonte: (GUIA DE PESCA E LAZER – RIOS E LAGOS, [20--?])



Canoa: “a princípio uma embarcação cujo casco era construído de um só tronco de
árvore escavado a fogo ou com ferramentas. Atualmente pode ser construído com
várias opções de materiais” (GUIA DE PESCA E LAZER – RIOS E LAGOS, [20--?]);

Figura 6 – Canoa
Fonte: (GUIA DE PESCA E LAZER – RIOS E LAGOS, [20--?])



Iate: “navio ou pequena embarcação de recreio, de cerimônia ou de aparato, de
pequena lotação, com dois mastros e um gurupés. Embarcação a vela ou a motor,
de recreio ou competição” (PORTOPÉDIA, [20--?]c);

Figura 7 – Iate
Fonte: (PORTOPÉDIA, [20--?]c)



Jangada: “embarcação simples feita de madeira ou peças flutuantes. Pode ser
movida com remos ou velas” (GUIA DE PESCA E LAZER – RIOS E LAGOS, [20--?]);

Figura 8 – Jangada
Fonte: (GUIA DE PESCA E LAZER – RIOS E LAGOS, [20--?])
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Navio: “um navio é toda construção náutica, de grande porte, dotada de meios
próprios de propulsão, sempre destinada a navegação de longo curso; de grande ou
pequena cabotagem, apropriada ao transporte marítimo ou fluvial” ( PORTOPÉDIA,
[20--?]d).
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Figura 9 – Navio
Fonte: (PORTOPÉDIA, [20--?]s)

Veleiro: “Embarcação movida principalmente pela força dos ventos nas velas” (GUIA DE
PESCA E LAZER – RIOS E LAGOS, [20--?]);

Figura 10 – Veleiro
Fonte: (GUIA DE PESCA E LAZER – RIOS E LAGOS, [20--?])

3 ESTALEIROS
É importante salientar no contexto deste dossiê, que o estaleiro se configura como o local
apropriado para se construir, guardar e desenvolver reparos em embarcações, desde as
com fins militares e policiais as de lazer, transporte e pesca. Não há um consenso da data
inicial do ato de construir e reparar barcos em estaleiros, mas de acordo com estudos
arqueológicos, a embarcação mais antiga ocorreu no porto de Lothal, na Índia, por volta de
2400 a.C. (WIKIPÉDIA, 2012d).
O primeiro estaleiro construído no Brasil se deu por influência do Barão de Mauá, em
Niterói, no Rio de Janeiro. O primeiro navio foi construído em 1850 e até 1961, cerca de 72
navios já haviam sido construídos (a estimativa é de que metade era militar, metade civil.
Cem anos após o primeiro navio ter sido construído em 1950, através do plano de metas do
ex-presidente Juscelino Kubitschek (JK) – “50 anos em 5”, novos investimentos foram feitos
e com isso foi criado o Fundo da Marinha Marcante (FMM) e em 1972, o país alcançou o
segundo parque industrial de navios mercantes no mundo, exceto pelo Japão (WIKIPÉDIA,
2012d).
A década de 70 foi o apogeu da indústria de estaleiros no Brasil. Após os investimentos de
JK em novas e modernas instalações, o setor se desenvolveu consideravelmente.
Entretanto, um tempo depois, o setor experimentou um declínio no progresso que quase
resultou em falência geral. Neste período de dificuldade, apenas alguns estaleiros
conseguiram manter uma tímida produção; a situação começou a mudar em 1998, devido às
demandas da Petrobras para aumentar a extração e produção petrolífera. Em 2001, a
Petrobras lançou um programa de modernização das frotas que estimulou mais ainda o
setor, aumentando o número de empresas locais e investimentos estrangeiros. Nos anos de
2006 e 2007, a indústria estaleira se tornou uma das prioridades do Governo Federal,
através do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) (INTSOK, 2010).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 11 – Estaleiro Rio Grande (RS)
Fonte: (SINAVAL, 2012)

De acordo o relatório Offshore and Shipbuilding Industries Overview de janeiro de 2012,
produzido pelo Sindicato Nacional da Indústria de Construção e Reparação naval e Offshore
(SINAVAL, 2012), o Brasil apresenta atualmente:








47 estaleiros (FIG.: 12 e 13);
11 novos estaleiros em construção;
59.000 empregos diretos;
18 plataformas petrolíferas em construção;
21 aparelhos de perfuração em águas profundas;
Estimativa de oferta de 15 mil vagas de trabalho até 2014;
Demanda garantida pelos próximos 10 anos (2011-2020) para a construção de pelo
menos 50 plataformas de produção, 50 aparelhos de perfuração, 500 navios de
suprimento offshore e cerca de 130 tanques de óleo (SINAVAL, 2012).

Figura 12 – Estaleiros brasileiros por região
(SINAVAL, 2012)

A alta demanda parte principalmente da Petrobrás, e também devido ao descobrimento da
camada de Pré-Sal em grande parte do litoral brasileiro. Estes dados indicam uma retomada
no setor naval e náutico. De acordo com Petrobras (apud MUNDO VESTIBULAR, c2012):
A construção das plataformas P-55 e P-57, entre outros projetos já
encomendados à indústria naval, garantirá a ocupação dos estaleiros
nacionais e de boa parte da cadeia de bens e serviços offshore do país. Só
o Plano de Renovação de Barcos de Apoio, lançado em maio de 2008,
prevê a construção de 146 novas embarcações, com a exigência de 70% a
80% de conteúdo nacional, a um custo total orçado em US$ 5 bilhões. A
construção de cada embarcação vai gerar cerca de 500 novos empregos
diretos e um total de 3.800 vagas para tripulantes para operar a nova frota
(PETROBRAS apud MUNDO VESTIBULAR, 2012).
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Figura 13 – Estaleiros brasileiros - resumido
(PORTAL NAVAL, 2012)

4 CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES PARA CONSTRUÇÃO DE BARCOS
O tópico a seguir tem como intuito apresentar ao construtor amador princípios básicos num
projeto de construção de um barco.
4.1 A escolha de um projeto
Nasseh ([20--?a]), diz que o primeiro grande erro na construção de um barco é “tentar fazer
ou adaptar, por conta própria, um projeto existente” (NASSEH, [20--?a], p. 2). A questão é
que ao se adaptar um projeto ou começar a fazer um sem os conhecimentos básicos, podese valorizar muito o talento pessoal de cada um para a construção de um objeto que poderá
ser exclusivo. É preciso analisar comprimento, altura, largura etc da cabine, cama dentre
outros apetrechos que precisam estar de acordo com o tamanho do barco feito, esses
geralmente fora dos padrões comerciais e usuais encontrados em barcos profissionais. Por
isso, Nasseh ([20--?a]), alerta do perigo da adaptação:
Na maior parte das vezes, as variações de escala são pequenas, mas o
suficiente para causar danos estéticos. Mesmo que você faça um bom
trabalho na sua primeira tentativa de adaptar um projeto, são pequenas
diferenças, que só um construtor experiente adquire com o tempo, que
fazem um barco ter linhas e geometria agradáveis. E note que ainda não
está se levando em conta a parte hidrodinâmica do casco (NASSEH, [20-?a]).

Nesta etapa inicial do projeto, precisa-se considerar que não existe um barco capaz de
realizar tudo, ou seja, não se pode ter um barco que sirva tanto para andar em alta
velocidade, velejar, esquiar e ainda transportar passageiros. “Todos os barcos têm
compromissos com a sua utilização” (NASSEH, [20--?a], p. 3). Dessa forma, o projeto
precisa considerar a intenção futura do dono. Além disso, deve-se ter em conta: as
dimensões do espaço, as acomodações previstas, a utilização, o local de operação, o custo
empreendido, o tipo de propulsão: a vela ou a motor, ergonomia, espaços internos, tamanho
da tripulação, performance, dentre outras coisas. Essas questões precisam ser observadas
tanto num projeto inicial, quanto na compra de um já existente (NASSEH, [20--?a]).
Geralmente, o trabalho do construtor amador pode demandar a ajuda de outra pessoa por
um bom período de tempo e a construção pode levar anos para ser concluída, pois
demanda muito tempo e esforços gastos. Uma alternativa para não começar do zero é
comprar o casco já pronto e depois apenas desenvolver seu interior e instalar os sistemas
de bordo. A estrutura representada pelo casco gira em torno de 15% de seu total (NASSEH,
[20--?a]).

www.respostatecnica.org.br
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Um quesito importante na elaboração de projeto, é de que o consultor, independentemente
da embarcação a ser construída, tenha contato com construtores experientes, estudo de
projetos ou simplesmente navegando. Projetos simples e práticos tendem a beneficiar
melhor o construtor iniciante (NASSEH, [20--?a]).

Figura 14 – Exemplo de planta de um barco projetado
Fonte: (NASSEH, [20--?a])

4.2 A escolha do material adequado
Há no mercado, uma variedade de opções de materiais para a construção de embarcações,
como o aço, o alumínio, a madeira, a fibra de vidro, ou a combinação destes. Este leque
variado de opções dificulta a escolha inicial do construtor, pois muitas vezes não se tem
conhecimento de suas propriedades e características (NASSEH, [20--?b]). Nasseh ([20--?b])
estabelece como fator fundamental na escolha a preferência básica de cada um pelo
material e como condição secundária, outros fatores como custo, disponibilidade da matériaprima, bem como local da construção. Dentre essas opções para construção, a fibra de
vidro é a mais popular e do ponto de vista econômico existem poucas opções que podem
superá-la, devido a sua menor depreciação ao longo do tempo e de seu valor de revenda
(NASSEH, [20--?b]).
Atualmente, os fabricantes de barco trabalham com a integração entre projeto, fabricação e
uso de materiais. No entanto, isso só foi provavelmente reconhecido na década de 70. Ainda
na década de 50, no início da construção seriada de barcos, o conhecimento global das
etapas de fabricação não estavam consolidados e também eram questionáveis. As técnicas
eram provenientes do começo do século XX e os materiais eram principalmente madeira,
resina poliéster e fibras rudimentares. Conforme as novas exigências do mercado cada vez
mais competitivo, os construtores se se familiarizaram com os diversos tipos de matérias
primas e começaram a explorá-los de modo mais econômico. A tecnologia também teve
papel importante para a modernização, assim como a engenharias de materiais, fabricação
e pesquisa de melhorias (NASSEH, [20--?b]).
4.3 Ferramentas para construção
O investimento em ferramentas elementares para um projeto de barco básico é mínimo. O
custo das ferramentas elétricas atualmente está muito mais barato que há alguns anos e
existe uma variedade de modelos e marcas disponíveis. O investimento aproximado das
ferramentas para a construção de um barco de 30 pés sai por volta de R$ 3 mil. Apesar de
que o uso de ferramentas de melhor qualidade e evidentemente mais caras, resultam num
produto melhor elaborado. De certa forma, o investimento depende do porte do barco
(NASSEH, [20--?c]).
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Um conjunto de ferramentas de alta produtividade e de maior porte é
necessário e, certamente, o investimento será proporcional ao tamanho do
barco que se está construindo. Obviamente, há uma vantagem em possuir
muitas ferramentas. O trabalho progride mais rápido e, algumas vezes, a
precisão é mais fácil de ser obtida (NASSEH, [20--?c]).

Para a construção de barcos simples, apenas poucas ferramentas são necessárias:










Martelo;
Formão;
Chaves de fenda;
Plaina (pequena);
Furadeira;
Ferramentas para a laminação de fibras de vidro;
Serra tico-tico;
Serra circular;
Lixadeira elétrica (NASSEH, [20--?c]).

Figura 15 – Ferramenta e equipamento de proteção
Fonte: (NASSEH, [20--?c])

O construtor, seja ele iniciante ou até mesmo profissional, nunca poderá se esquecer de que
a segurança está acima de outras prioridades. Dessa forma, é importante que se tenha e
use itens de segurança como “luvas de borrachas, máscaras com respiradores, filtro para
produtos químicos durante a rotina do trabalho” (NASSEH, [20--?c]). É importante também
que se tenha conhecimento da Norma Regulamentadora - NR 34 (Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval).
4.4 Fibras de vidro
Na fabricação de barcos, utiliza-se a combinação de fibras de vidro em conjunto com uma
resina; esse material pode ser encontrado com nomes distintos no mercado, mas na
verdade significa a mesma coisa. Os nomes em geral são: fibra de vidro, fiberglass, plástico
reforçado com fibra de vidro ou em forma abreviada FRP, GRP e PRFV (NASSEH, [200?d]).
O processo de fabricação de fibra de vidro envolve processos complexos: o vidro, em forma
líquida, é resfriado a alta velocidade. Com o controle da temperatura e da velocidade do
escoamento do vidro através de placas de platina, vários tipos de filamentos são produzidos
com diâmetros variados. Depois disso, os filamentos são melhorados para que possuam
adesão, resistência à abrasão e à umidade. O resultado final é uma variedade de
composições químicas e que são designadas pelas letras de A aa E (NASSEH, [200-?d]).
O construtor de barco geralmente demonstra maior interesse no vidro tipo E, pois
geralmente é feito para isolamento térmico, tem baixo teor alcalino, boa resistência à tração
e apresenta também boa rigidez em relação à flexão, além de ter um excelente custo
benefício. De acordo com Nasseh ([20--?d], p. 11), “o vidro tipo E é, sem dúvida, o mais
popular entre os construtores de barcos e talvez 95% de todas as embarcações de fibra do
mundo sejam feitas com esse tipo de material”.
www.respostatecnica.org.br
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Figura 16 – Aplicação de fibra de vidro
Fonte: (NASSEH, [20--?d])

Há também outro tipo de vidro, desenvolvido por necessidade da indústria aeronáutica e
aeroespacial, conhecido por tipo S, tem custo maior, mas possui uma maior proporção de
alumínio e sílica o que pode proporcionar um aumento de 20% nas propriedades mecânicas.
De certa forma, permite que a resina tenha uma maior aderência com as fibras e
aumentando a adesão entre a matriz de resina e os filamentos do material, trazendo mais
resistência ao laminado. Em geral, para barcos de alta performance ou barcos de regata, o
tipo de vidro R ou S é mais recomendado que o E. Caso a construção seja de um barco
convencional, as fibras de vidro E são as mais apropriadas (NASSEH, [20--?d]).
4.5 Resinas utilizadas na construção de barcos e Gelcoat
A principal função da resina na construção de embarcações é de prender as fibras na
posição planejada pelo construtor e prover uma barreira química contra a ação da água. Seu
papel é de vital importância, pois a resina, mesmo tendo uma resistência inferior às das
fibras, protege as fibras contra agressões externas, em especial contra a absorção da água,
abrasão e reações químicas (NASSEH, [20--?e]).
Para o construtor e também para o navegador amador, é importante ter pelo menos o
conhecimento básico de fibras e resinas utilizadas na construção de embarcações. Sabe-se
que objetos fabricados a partir de resina são frágeis, mas sabe-se também que quando
estes são adicionados a fibras com alta resistência, a resina pode exibir características
muito mais fortes e resistentes. Em geral, todas as resinas utilizadas na laminação das
estruturas compostas são feitas a partir da combinação vários tipos de aditivos e resinas
(NASSEH, [20--?e]).
Para a aplicação em embarcações navais, há três tipos de sistemas de resinas pertinentes,
embora outros sistemas diferentes sejam usados: as resinas poliéster, estervinílicas e epóxi.
Estes três tipos são conhecidas como termofixas, o que significa que se tornam insolúveis
após serem catalisadas e curadas. Diferentemente das resinas termoplásticas, que podem
ser dissolvidas, aquecidas e reutilizadas para outras aplicações. Atualmente, a maior parte
dos barcos é construída com a resina de poliéster que é a mais comum e que também foi a
primeira a ser empregada na construção de embarcações (NASSEH, [20--?e]).
O gelcoal é uma mistura de resina poliéster com uma série de cargas mineiras e pigmentos
(NASSEH, [20--?f]). De acordo com Comfibras (1999, p.4): “O gelcoat é uma matéria prima
muito complexa, obtida pela mistura de vários ingredientes como resina poliéster, carga
mineral; absorvedor de UV, pigmentos, agente tixotrópico, desaerante e aditivo autonivelante”. Ainda afirma que as funções do gelcoal (COMFIBRAS, 1999, p. 4) são:
 “Substituir a pintura convencional, dando às peças acabamento liso, brilhante e

colorido;
 Proteger a superfície da peça contra a ação das intempéries e do meio ambiente;
 Servir de base para pintura nas peças que, por uma razão qualquer, devam ser

pintadas”.
11
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O gelcoat se constitui como a camada mais externa do casco de um barco, geralmente nas
cores branca e neve, mas pode ser pigmentada em qualquer coloração. A produção e
aplicação de gelcoat é um processo delicado e muito sensível a variações, por exemplo: se
a espessura do filme aplicado for muito grosso, em pouco tempo, várias rachaduras podem
ser criadas. Da mesma forma que se for aplicado muito fino, é provável que haja uma série
de defeitos e enrugamentos. Nasseh ([20--?f]), afirma que:
[...] as resinas para gelcoat devem ser fabricadas de forma específica para
esta finalidade de modo a proporcionar a melhor resistência às intempéries
e poder ter alta estabilidade à adição de pigmentos e filtros UV, caso
contrário a degradação do acabamento superficial do casco vai ser visível
em pouco tempo (NASSEH, [20--?f]).

Um elemento importante para garantir que a aplicação do gelcoat tenha um bom resultado,
é preciso que tanto o molde quanto sua preparação não tenham erros. Um molde de baixa
qualidade produzirá peças de gelcoat de baixa qualidade. Para ser perfeito, o molde precisa
ser fabricado de maneira rígida e possuir alta resistência a solventes e a temperatura. A
preparação do molde e a aplicação de seus agentes desmoldalntes influência enormemente
a qualidade final do gelcoat em um barco (NASSEH, [20--?g]).
Aplicar corretamente o gelcoat não pode ser ensinada através de instruções escritas/
teóricas; a perfeição vem com a prática. O operador de gelcoat deve ter treinamento para
que o mesmo consiga reconhecer visualmente a espessura e a viscosidade do material, não
importando o tipo de sistema ou forma de aplicação do estaleiro. A chegada do produto, sua
consistência, além da padronização da temperatura, da umidade do local e do dia de
aplicação precisam ser monitorados, a fim de que os resultados sejam eficientes (NASSEH,
[20--?g]).
5 REPARO DE CASCOS EM EMBARCAÇÕES
5.1 Reparação do casco
Fibras de vidro são incrivelmente duráveis e são muito eficazes. Não se contaminam com
vermes e, em geral, são pouco afetadas pelo contato com a água. A formação de bolhas,
assim como impactos causados devido a choques, são pequenos problemas que o
navegador pode sofrer com sua embarcação. O reparo em cascos é mais simples, mas
também e mais visível (CASEY, 2006, tradução e adaptação nossa).
A seguir, alguma informações/ instruções de como realizar reparos no casco. As
informações foram extraídas e adaptadas do livro Completed Illustrated Sailboat
Maintenance Manual de Don Casey:
5.1.1 Cortes/ Danos superficiais
1) Deve-se examinar a área para avaliar o dano que o impacto possa ter causado.
Pode-se usar um instrumento para bater e ouvir o som proveniente do dano;
2) Use a extremidade de um raspador para abrir a parte danificada. Depois, utilize um
chanfro macio em cada lado do corte;
3) Catalise uma pequena quantidade de resina poliestireno e engrosse com vidro
cortado. Passe também um pouco de estireno para reativar a superfície da resina e
então preencha profundamente a camada de gelcoat com a resina engrossada;
4) Quando a resina estiver transbordando, passe um pouco de geocoat da cor do barco
por cima da depressão. Deixe ficar bem saliente acima da superfície. Quando o
geocoat começar a agir, sele a área com um plástico ou com um pedaço de PVC;
5) Após deixar o geocoat agir completamente, faça um polimento no reparo (CASEY,
2006, tradução e adaptação nossa).
5.1.2 Reparo de bolhas

www.respostatecnica.org.br
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Bolhas em fibras de vidro ocorrem quando a água consegue penetrar pela camada de
proteção do geocoat. A pressão interna e as reações químicas então formam as bolhas. A
formação de bolhas não é um problema muito grave, mas assim que detectado deve ser
consertado. A seguir, um conjunto de instruções para o reparo de bolhas (CASEY, 2006,
tradução e adaptação nossa):
1) A bolha deverá ser aberta. Use um disco de tamanho 36 de uma lixadeira para
diminuir e eliminar a depressão superficial. Utilize proteção ocular máscara, pois a
pressão interna é muito alta, mais alta que de uma garrafa de champanhe, por
exemplo. O fluído expelido também é ácido;
2) Faça o trabalho de bater suavemente ao redor da bolha para detectar se não há
indício de outras danos na laminação;
3) Lave a parte afetada com água, esfregue com uma solução de TSP e depois
enxague;
4) Deixe as bolhas secarem o quanto for preciso para depois retirar as depressões que
sobraram com acetona;
5) Epóxi é o melhor tipo de resina para reparar bolhas, pois é menos permeável que
poliéster e forma uma estrutura de proteção mais forte;
6) Para finalizar, passe duas mãos de resina epóxi (CASEY, 2006, tradução e
adaptação nossa).
6 SEGURANÇA EM EMBARCAÇÕES
A navegação brasileira tem como órgãos fiscalizadores a Marinha do Brasil e a Capitania
dos Portos. As multas e infrações são orientadas através da Lei Federal 9537/97 e do
Decreto Regulamentador 2596/98. As normas para embarcações de laser, tais como:
lanchas, veleiros e jet-ski etc são tratadas pela Portaria 101/2003. A primeira questão
importante a se tratar sobre segurança em embarcações de lazer é de que não é qualquer
pessoa que pode pilotá-los. O piloto precisa estar devidamente habilitado e registrado na
Capitania dos Portos, assim como suas embarcações. Existem três de categorias que o
piloto amador pode galgar (ACOBAR, [20--?b]), a saber:


Arrais Amador: tem autorização para navegar apenas em águas abrigadas, ou seja,
praias, enseadas, baias, rios, canais etc. (ACOBAR, [20--?b]);



Mestre Amador: tem autorização para navegar nas costas do litoral (ACOBAR, [20-?b]);



Capitão amador: posto máximo alcançado, pode realizar navegações oceânicas
(ACOBAR, [20--?b]).

ACOBAR ([20--?b]) cita alguns requisitos importantes e procedimentos que devem ser
evitados ([20--?c]):
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Embarcações de lazer precisam ser registradas na Capitania de Portos (ACOBAR,
[20--?b]);



O condutor deve zelar para que os materiais de salvamento obrigatório estejam em
boas condições (ACOBAR, [20--?b]);



O condutor jamais deverá invadir a área reservadas aos banhistas (200 m das
praias) (ACOBAR, [20--?b]);



Jamais deverá conduzir alcoolizado (ACOBAR, [20--?b]);



Não deve ultrapassar o limite de velocidade (ACOBAR, [20--?b]);
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Toda a documentação da embarcação deve estar a bordo, dentre eles: o título de
inscrição, o seguro obrigatório e a habilitação do condutor, e o termo de
responsabilidade atestando que todos os materiais de salvamento estão em boas
condições (ACOBAR, [20--?b]);



O proprietário/ condutor da embarcação é responsável por ela, assim como é
responsável pela segurança dos tripulantes e por eventuais danos a terceiros
(ACOBAR, [20--?b]);



Não se deve lançar âncora enquanto o barco estiver se movendo para frente, pois o
cabo pode enroscar na hélice do barco (ACOBAR, [20--?c]);



Não se deve consumir bebidas alcoólicas no interior do barco, pois o álcool pode
produzir enjoo e mal estar (ACOBAR, [20--?c]);



Não se deve exceder o limite máximo permitido de passageiros no barco, pois além
de prejudicar a estabilidade, pode provocar quedas e também gerar multas
(ACOBAR, [20--?c]);



O motor deve estar sempre desligado no momento de embarque/ desembarque e
não se deve acelerar enquanto os passageiros não estiverem devidamente sentados
(ACOBAR, [20--?c]);



Não se deve sair com pouco combustível (é recomendado seguir a regra indicada
pela Marinha: 1/3 de combustível para a ida, 1/3 de combustível para a volta e 1/3 de
reserva) (ACOBAR, [20--?c]).

Apesar dessas recomendações, muitos acidentes ocorrem nos mares devido a imprudência
e por atos de responsabilidade, os erros mais comuns são:


Condução da embarcação por pessoas não habilitadas e sem experiência. Em geral
isso ocorre com embarcações alugadas (ACOBAR, [20--?c]);



Consumo de bebidas alcoólicas (ACOBAR, [20--?c]);



Não respeito ao limite e alta velocidade (ACOBAR, [20--?c]);



Número de passageiros acima do permitido para a embarcação (o número da lotação
deve estar registrada nos documentos do barco) (ACOBAR, [20--?c]);



Outros fatores também são relevantes e podem ser evitados, tais quais: a falta de
manutenção, falta de vistoria, falta de conhecimentos sobre o barco e seus
equipamentos, falta de atenção ao navegar, falta de informação sobre as condições
meteorológicas e falta de conhecimento marítimo (ACOBAR, [20--?c]).

Em vista de acidentes, alguns Estados, a exemplo de Paraíba, já começaram a realizar
campanhas educativas, principalmente no verão, e aumentar a fiscalização. O Estado da
Paraíba está entre os Estados que mais possuem embarcações de lazer. “Atualmente são
6.300 inscritos em toda a Paraíba, desses 3.450 são para lazer e 1.240 de jet skis” de
acordo com o capitão Paulo Santos Oliveira, da Capitania dos Portos da Paraíba (CPPB)
(GAVIÃO DA PARAÍBA, 2012).
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Ele [capitão Oliveira] disse que a fiscalização é intensa o ano inteiro e no
verão é intensificada. Desde 17 de dezembro, quando começou a Operação
Verão, a capitania já inspecionou 309 embarcações, notificou 10 e
apreendeu 7 por apresentar irregularidades gravíssimas (GAVIÃO DA

PARAÍBA, 2012).
A Operação Verão, começou no dia 17 de dezembro de 2011 e se
estenderá até 15 de março de 2012, e visa incrementar as ações
preventivas, incluindo atividades de orientação, educativas e fiscalização,
no intuito de minimizar acidentes náuticos e irregularidades e infrações à Lei
de Segurança do Tráfego Aquaviário (GAVIÃO DA PARAÍBA, 2012).

7 CONSERVAÇÃO EM EMBARCAÇÕES
7.1 Manutenção, limpeza e conservação de cascos
O marinheiro, de primeira viagem ou não, deve-se preocupar também com a conservação
de seu barco, assim como um motorista a seu carro. Uma boa manutenção preventiva evita
futuros constrangimentos e proporciona maior durabilidade e segurança. De acordo com
ACOBAR ([20--?d]), “o ideal é seguir a orientação dos fabricantes do barco, do motor e dos
demais componentes. Também é importante observar com atenção todos os detalhes de
funcionamento do barco, dentro d’água e fora dela” (ACOBAR, [20--?d]).
Uma boa manutenção inclui:
Checagens periódicas do casco; do motor; da parte elétrica e das baterias;
do gerador; do sistema de bombeamento de água do porão; dos
reservatórios de água e de combustível; do sistema hidráulico; dos
sanitários e do sistema de esgoto (mangueiras, abraçadeiras e caixas de
contenção); dos equipamentos de segurança; dos equipamentos
eletrônicos; dos cabos e âncoras; do gás de cozinha e dos bicos de fogão;
entre outros itens (ACOBAR, [20--?d]).

Uma atenção especial precisa ser direcionada ao casco da embarcação e seu principal
cuidado é com o gelcoat, pois este forma a camada externa que protege e impermeabiliza a
fibra. Um sinal de estresse do gelcoat é o surgimento de “pés-de-galinha” (fissura com dois
ou três sulcos saindo de uma mesma extremidade). Ao surgir essas fissuras, deve-se aplicar
de imediato uma tinta à base de polipropileno ou epóxi, pois o não cuidado pode fazer surgir
a fibra, que se danifica com o contato com a água. Danos mais profundos no casco ou
prejudicados pela osmose devem ser reparados por profissionais especializados ou pelo
fabricante do casco. Em geral, a parte comprometida é retirada e preenchida com fibra
impregnada com resina (ACOBAR, [20--?d]).
ACOBAR ([20--?d]), recomenda:
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Lavar o casco com água com doce sempre que possível (ACOBAR, [20--?d]);



Anualmente, lavar todo casco com água e detergente suave biodegradável (lavalouças) ou com sabão neutro, secar bem e aplicar uma camada de cera de alta
qualidade sobre toda a superfície do barco. Depois desse processo, lustrar com
flanela ou toalha seca (ACOBAR, [20--?d]);



A utilização de uma esponja macia com o uso de detergentes ou sabões neutros
removem manchas de sujeiras e encardidos (ACOBAR, [20--?d]);



Pequenos arranhões ou abrasões que não tenham danificado o gelcoat podem ser
removidos com lixa d’água 600, além de polimento e cera (ACOBAR, [20--?d]);



Caso o barco fique em vaga molhada, deve-se retirá-lo periodicamente para a
limpeza do casco abaixo da linha d’água (ACOBAR, [20--?d]);
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As cracas devem ser retiradas com uma espátula de madeira para não danificar o
gelcoat (ACOBAR, [20--?d]);



A parte interna do barco também deve ser periodicamente limpa e arejada.
Principalmente se houver cabines com acomodações com carpetes, colchões que
correm o risco de mofar. Recomenda-se o uso de pano umedecido com água,
detergente suave biodegradável ou sabão neutro para limpar os estofados
(ACOBAR, [20--?d]);



Caso a embarcação tenha aço inoxidado, deve se tomar cuidado com o contato com
outros objetos de aço comum devido à oxidação, que é de difícil remoção. Soluções
à base de limão ou de vinagre além de limpadores de metal (kaol ou Brasso) podem
ser utilizados como removedores (ACOBAR, [20--?d]);



Esponjas ou palhas de aço devem ser totalmente evitadas nas superfícies de fibra,
pois elas danificam o geocoat e podem causar ferrugem. Produtos de limpeza à base
de cloro também não são recomendados, pois destroem o geocoat e o brilho da
superfície (ACOBAR, [20--?d]).

7.2 Conservação do motor
O motor de um barco (FIG.: 14) é uma das máquinas mais importantes no bom
funcionamento da embarcação e sua manutenção e cuidados são imprescindíveis. A seguir,
algumas recomendações importantes (ACOBAR, [20--?e]):

Figura 17 – Exemplo de motor de barco
Fonte: (VELAMAR, 2009)

 A primeira preocupação com o motor é de nunca deixar a gasolina nele por mais de
30 dias seguidos, pois devido a entrada de umidade no combustível, o álcool
presente nesse reage com a água que se condensa e forma um líquido que é
corrosivo para o tanque e principalmente para os bicos injetores (ACOBAR, [20-?e]);
 O motor precisa ser ligado, pelo menos, a cada 15 dias. O ideal é semanalmente,
mas duas vezes por mês são suficientes para impedir que ocorra entupimento dos
bicos injetores e dos giglês (ACOBAR, [20--?e]);
 Realizar revisão preventiva a cada semestre. Geralmente, as peças trocadas são: a
vela, os filtros (separadores e de linha), as correias, o óleo da caixa de engrenagem
e do carter do motor, o filtro de óleo, a graxa das articulações e o spray lubrificante
(ACOBAR, [20--?e]);
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 O anodo de sacrifício deve ser trocado. A peça é importantíssima para a
conservação do motor, pois absorve a corrosão. A substituição deve ser feita
quando o anodo atingir um desgaste de cerca de 60% (ACOBAR, [20--?e]);


Antes de o motor ser devidamente guardado, se faz necessário uma série de
cuidados, como: o “adoçamento” do motor, que consiste em colocar o motor para
funcionar em água doce, logo após sua saída da água salgada; após essa etapa,
deve-se lavar com mangueira de baixa pressão e deixa-lo esfriar por cerca de cinco
minutos. Após a lavagem, deixe o motor secar para que se aplique o spray à base de
óleo fino de origem orgânica (sem petróleo). Vinte minutos são suficientes para a
completa absorção. O óleo também precisa ser aplicado no trim, no momento em
que o motor for içado. Por fim, antes de baixar o motor, aconselha-se passar cera na
rabeta e em toda a superfície e lustrar com uma flanela ou estopa seca (ACOBAR,
[20--?e]).

8 INFORMAÇÕES E DICAS RELATIVAS SOBRE NAVEGAÇÃO
8.1 Habilitação
Para os condutores de embarcação de lazer, é obrigatória a emissão da carteira de
habilitação mediante exame teórico. O exame prático não é obrigatório. A habilitação
expedida pela Marinha contempla as seguintes categorias (ACOBAR, [20--?f]):






Arrais;
Mestre amador;
Capitão amador;
Veleiro; e
Motonauta (ACOBAR, [20--?f]).

A categoria Arrais é a mais comum e tem como formação, estudos de:







Nomenclatura náutica;
Normas e leis de trânsito do mar;
Combate a incêndio;
Primeiros socorros;
Introdução às cartas náuticas; e
Regras de governo de embarcações (ACOBAR, [20--?f]).

“A exigência mínima para prestação do exame é de 18 anos e a categoria possibilita a
condução de barcos a remo, vela ou motor nos limites da navegação interior (água doce e
águas marítimas abrigadas como canais e baías)” (ACOBAR, [20--?f]).
Para ser mestre amador, o requisito é possuir a habilitação de Arrais e ter como formação
(ACOBAR, [20--?f]):







Navegação costeira (baseada em pontos notáveis como faróis e ilhas) e estimada;
Leitura de cartas náuticas;
Declinação magnética;
Desvio da agulha;
Navegação concorrente;
Marcações e instrumentos náuticos (ACOBAR, [20--?f]).

Após se formar no curso, o mestre recebe a habilitação de conduzir barcos a remos, vela ou
motor entre portos nacionais e estrangeiros nos limites na navegação costeira (até 20 milhas
ou 7 km da costa) (ACOBAR, [20--?f]).
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Para se tornar Capitão amador, o requisito é possuir a habilitação de Mestre amador; o
navegador habilitado pode conduzir embarcações entre portos nacionais e internacionais,
sem limite de afastamento da costa. A formação compreende em (ACOBAR, [20--?f]):



Navegação astronômica e eletrônica;
Meteorologia estabilidade da embarcação.

A categoria de veleiro permite apenas velejar em caráter de lazer ou competição em veleiros
monotipos sem propulsão a motor e a idade mínima é de 8 anos (os pais respondem
legalmente pelo barco) (ACOBAR, [20--?f]).
A categoria de Motonauta permite a condução de jets nos limites de navegação do interior e
o curso é praticamente igual ao de arrais, por isso, a maioria prefere o curso de arrais
(ACOBAR, [20--?f]).
8.2 Equipamentos indispensáveis a bordo
O material de salvatagem para embarcações compreende desde a equipamentos salvavidas a itens de primeiros socorros. É importante salientar que o material exigido pelo
Departamento de Portos e Costas (DPC) da Marinha do Brasil depende do tipo de
embarcação e da navegação a que se destina a fazer. Mas, de modo geral, existem alguns
equipamentos, itens e recomendações padrões, como por exemplo: a bandeira nacional
(uso obrigatório) não pode estar com más condições, do contrário, precisa ser trocada; é
importante verificar a validade dos produtos e equipamentos, pelo menos uma vez ao ano
(ACOBAR, [20--?h]).
A seguir uma lista de equipamentos (ACOBAR, [20--?h]):













Boias;
Coletes salva-vidas (deve haver um colete para cada tripulante);
Sinalizadores;
Rádio VHF fixo e portátil;
Extintor de incêndio;
Bússola;
Âncora;
Amarras;
Cabos;
Lanternas;
Caixa de primeiros socorros contendo:
pomada para queimaduras, pílulas contra enjoo, analgésico, protetor solar,
agulha, pinça para retirada de espinhos de ouriços, anti-inflamatório,
antialérgico, antisséptico para ferimentos, gaze, ataduras, esparadrapo,
algodão, álcool, soro fisiológico, entre outros (ACOBAR, [20--?h]).

Fora esses itens elencados, é recomendável que o navegador possua alguns itens de
marinharia, tais como: “espias, manilhas, defensas, cabos de reserva, âncora sobressalente,
cartas náuticas atualizadas e capas de chuva” (ACOBAR, [20--?h]).
A caixa de ferramentas precisa estar completa para possíveis emergências, assim como é
recomendável ter peças de reposição, como: filtros de combustíveis de motor, correias, rotor
de bomba d’água, abraçadeiras, lâmpadas para luzes internas e de navegação; fusíveis
para todo o sistema elétrico etc. Pilhas e baterias também são importantes para abastecer
dispositivos portáteis, como: GPS, rádio VHF, lanternas etc. (ACOBAR, [20--?h]).
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Figura 18 – Exemplo de Rádio VHF portátil
Fonte: (SISNAV, 2012)

Figura 19 – Exemplo de colete salva-vidas
Fonte: (PESCA..., 2011)

8.3 Sinalização marítima
De acordo com Martins e Martins (2009), “a sinalização náutica compreende o conjunto de
sistemas e recursos visuais, sonoros, radioelétricos, eletrônicos ou combinados, destinados
a proporcionar informações indispensáveis para dirigir o movimento do navio ou
embarcação com segurança e economia”.
Dessa forma, a utilização de instrumentos que auxiliam o navegador a se orientar no
ambiente marítimo é indispensável para prevenir acidentes. Dentre os instrumentos de
comunicação entre embarcações, se destacam o Código Internacional de Sinais (CIS), o
Sistema de Balizamento da Associação Internacional de Sinalização Náutica (“International
Association of Lighthouse Authorities Lateral System” – IALA) e o Sistema Global de Socorro
e Segurança Marítima (Global Maritime Distress and Safety System – GMDSS) (MARTINS;
MARTINS, 2009).
8.3.1 Código Internacional de Sinais (CIS)
O Código Internacional de Sinais (CIS) tem como função regulamentar o uso de sistemas de
sinalização (óptica, fonética, radiotelefônica; radiotelegráfica etc) e também permite a
transmissão de mensagens essenciais através do uso de bandeiras. Ao todo, são vinte seis
bandeiras (TAB.: 1). que carregam significados padrões e distintos, entendidos
independentemente do idioma. A comunicação via rádio (galhardetes) também é padrão e
aceita universalmente. Há também bandeiras que significam números de zero a nove (TAB.:
2) e três cornetas substitutas (TAB.: 3) (MARTINS; MARTINS, 2009).
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LETRA

GALHARDETES
ALFABÉTICOS

A

Alfa

SIGNIFICADO DO SINAL
ISOLADAMENTE
Tenho um mergulhador na
água. Mantenha-se
afastado e navegue à
baixa velocidade.
Estou carregando ou
descarregando ou
transportando carga
perigosa.
Afirmativo, sim, concordo
ou, ainda, “O grupo
anterior deverá ser
interpretado na forma
afirmativa”.

B

Bravo

C

Charlie

D

Delta

Mantenha-se afastado;
estou manobrando com
dificuldade.

E

Echo

Estou guinando para
Boreste.

F

Foxtroat

Estou à matroca;
comunique-se comigo.

G

Golf

Solicito prático. Quando
feitos por barcos de
pesca, operando nas
proximidades das áreas
de pesca, significa “Estou
arrastando redes”.

H

Hotel

Tenho prático a bordo.

I

India

Estou guinando para
Bombordo.

J

Juliett

Mantenha-se bem
afastado de mim. Tenho
incêndio a bordo e tenho
carga perigosa a bordo ou
estou com vazamentos de
carga perigosa.

K

Kilo

Desejo comunicar-me
com você.

L

Lima

Pare imediatamente o seu
navio.

M

Mike

O meu navio está parado
e sem seguimento.
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N

November

Não (resposta negativa ou
“O significado do grupo
anterior deve ser
interpretado na forma
negativa”).

O

Oscar

Homem ao mar.

P

Papa

No porto: Todas as
pessoas embarcadas
devem regressar a bordo
porque o navio vai sair.
No Mar: As minhas redes
estão presas em uma
obstrução.

Q

Quebec

O estado sanitário do
navio é bom e peço livre
prática.

R

Romeo

Não tem significado
isoladamente.

S

Sierra

Minhas máquinas estão
dando atrás.

T

Tango

Mantenha-se afastado;
estou arrastando rede em
paralelo.

U

Uniform

Você se dirige para um
perigo.

V

Victor

Solicito auxílio.

W

Whiskey

Solicito assistência
médica.

X

X-Ray

Suspenda a execução do
que está fazendo e
observe meus sinais.

Y

Yankee

Estou arrastando o meu
ferro.

Solicito rebocador.
(Quando feito por barcos
de pesca operando nas
Z
Zulu
proximidades de áreas de
pesca, significa “estou
lançando redes”).
Tabela 1 – Código Internacional de Sinais (CIS) – 26 bandeiras - alfabeto
Fonte: (ACOBAR, [20--?g]; Adaptado de (MARTINS;MARTINS, 2009))
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UNO

SEIS

DOIS

QUATRO

TRÊS

CINCO

NOVE
ZERO
OITO
SETE
Tabela 2 – Código Internacional de Sinais (CIS) – 10 bandeiras - Números
Fonte: (ACOBAR, [20--?g])

DISTINTIVO DO
CÓDIGO OU
GUALHARDETE DE
RESPOSTA
Tabela 3 – Código Internacional de Sinais (CIS) – 4 bandeiras - Substitutas
Fonte: (ACOBAR, [20--?g])
2º SUBSTITUTAS

1º SUBSTITUTAS

3º SUBSTITUTAS

“O procedimento de sinalização náutica contemplado pelo CIS envolve, além da sinalização
pela bandeira, o envio de alerta pelo sistema GMDSS . Encontra-se em vigor a partir de 1º
de abril de 1969 e foi editado, pela última vez, em 1988 pela IMO (International Maritime
Organization)” (MARTINS; MARTINS, 2009).
8.3.2 Global Maritime Distress and Safety System – GMDSS
De acordo com Martins e Martins (2009):
O “Global Maritime Distress and Safety System” (GMDSS) é um sistema de
emergência e comunicações para embarcações assente numa combinação
de serviços baseados em sistemas rádio e satélite. O Sistema substituiu o
sistema anterior baseado no Código Morse e os canais de emergência em
MF. O GMDSS consiste em um sistema automático que contempla a
utilização de satélites, em tecnologia digital seletiva. Caracteriza-se pela
automação e por possibilitar comunicações eficientes, mobilização rápida de
contingentes de busca e salvamento, coordenação das operações. O
Sistema contempla nove funções específicas que devem ser
desempenhadas independentemente da área marítima onde os navios se
encontrem:
1.Transmissão de alertas de socorro navio-terra;
2. recepção de alertas de socorro terra-navio;
3. transmissão e recepção de alertas de socorro navio-navio;
4. Transmissão e recepção de comunicações necessárias à coordenação
das operações de SAR;
5. Transmissão e recepção de radiocomunicações na cena de ação;
6. Transmissão e recepção de sinais destinados à localização de navios /
balsas salva-vidas em perigo;
7. Transmissão e recepção de informações de segurança marítima (MSI);
8. Transmissão e recepção de radiocomunicações em geral; e
9 . Transmissão e recepção de comunicações passadiço-passadiço
(MARTINS; MARTINS, 2009).

www.respostatecnica.org.br
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Ainda sobre o GMDSS, Martins e Martins (2009) afirmam que:
Operacionalmente, quando o sinal de perigo é transmitido por um navio pela
DSC (chamada seletiva digital), os navios dentro do alcance da embarcação
em perigo também serão alertados (alerta navio–navio). Na hipótese de
naufrágio, o sistema é automaticamente ativado e se inicia a transmissão de
um alerta de perigo para os satélites do GMDSS. Esses alertas são
retransmitidos para estações terrenas para imediato processamento e
retransmissão para um Centro de Coordenação de Salvamento do país
responsável pela área do acidente. O GMDSS revolucionou os sistemas de
comunicações de busca e salvamento marítimo e contribuiu, de forma
inegável e eficaz, para a segurança da navegação (MARTINS; MARTINS,
2009).

8.3.3 Sistema de Balizamento Marítimo (IALA)
O sistema de balizamento representa um conjunto de sinais que auxiliam à navegação e de
modo geral, compreende sinais de menor porte como os “faroletes, sinais de alinhamento,
balizas, boias luminosas e cegas” (MARTINS; MARTINS, 2009). Esses sinais são instalados
a fim de gerar segurança à navegação no canal de “acesso e bacia de evolução de portos e
terminais ao longo de rios, lagos e lagoas” (MARTINS; MARTINS, 2009).
A instituição responsável pelo sistema é a Associação Internacional de Sinalização Náutica
(“International Association of Lighthouse Authorities Lateral System” – IALA).
Em geral, o balizamento tem como função fazer a demarcação dos limites de canais que
são navegáveis e de áreas de manobra; visa também indicar águas seguras e a presença
de cabos ou canalizações submarinas além de alertar sobre a presença de perigos
relacionados à navegação. Além disso, visa “garantir auxílios necessários para a navegação
segura possibilitando que as informações sejam interpretadas de maneira universal e sem
ambiguidade” (MARTINS; MARTINS, 2009).
O sistema de balizamento possui cinco tipos de sinais que podem ou não serem utilizados
de forma combinada:


Sinais Laterais:
Cujo emprego está associado a uma “direção convencional do balizamento”,
geralmente usados em canais bem deﬁnidos. Estes sinais indicam
bombordo e boreste da rota a ser seguida. Onde um canal se bifurca, um
sinal lateral modiﬁcado pode ser usado para indicar a via preferencial
(MARINHA DO BRASIL, [2010], p. [1]);



Sinais Cardinais: “cujo emprego está associado ao da agulha de navegação. São
usados para indicar o setor onde se poderão encontrar águas navegáveis”
(MARINHA DO BRASIL, [2010], p. [1]);



Sinais de perigo isolado: “para indicar perigos isolados de tamanho limitado,
cercados por águas navegáveis” (MARINHA DO BRASIL, [2010], p. [1]);



Sinais de águas seguras: “para indicar que em torno de sua posição as águas são
navegáveis; por exemplo, sinais de meio de canal ou sinais de aterragem”
(MARINHA DO BRASIL, [2010], p. [1]); e



Sinais especiais: “cujo objetivo principal não é orientar a navegação e sim indicar
uma área ou peculiaridade mencionada em documentos náuticos” (MARINHA DO
BRASIL, [2010], p. [1]).

O significado de um sinal depende de uma ou mais das seguintes particularidades:
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Durante o dia: cor, forma e marca de tope (MARTINS; MARTINS, 2009).

9 LEGISLAÇÃO MARÍTIMA
9.1 Normas
ORMA

DESCRIÇÃO

ÚLTIMA ALTERAÇÃO

NORMAM 01/DPC

Embarcações Empregadas na
Navegação em Mar Aberto

Portaria nº 259/2011

NORMAM 02/DPC

Embarcações Empregadas na
Navegação Interior

Portaria nº 118/2011

NORMAM 03/DPC

Amadores, Embarcações de
Esporte e/ou Recreio e para
Cadastramento e
Funcionamento das Marinas,
Clubes e Entidades
Desportivas Náuticas

Portaria nº 263/2011

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

NORMAM 04/DPC

Operação de Embarcações
Estrangeiras em Águas
Jurisdicionais Brasileiras

Portaria nº 177/2011

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

NORMAM 05/DPC

Homologação de Material

Portaria nº 178/2010

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

NORMAM 06/DPC

Reconhecimento de
Sociedades Classificadoras
para Atuarem em Nome do
Governo Brasileiro

Portaria nº 061/2009

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

NORMAM 07/DPC

Atividades de Inspeção Naval

Portaria nº 177/2009

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

NORMAM 08/DPC

Tráfego e Permanência de
Embarcações em Águas
Jurisdicionais Brasileiras

Portaria nº 280/2010

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

NORMAM 09/DPC

Inquéritos Administrativos

Portaria nº 261/2011

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

NORMAM 10/DPC

Pesquisa, Exploração,
Remoção e Demolição de
Coisas e Bens Afundados,
Submersos, Encalhados e
Perdidos

Portaria nº 063/2006

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

NORMAM 11/DPC

Obras, Dragagem, Pesquisa e
Lavra de Minerais Sob, Sobre
e às Margens das Águas sob
Jurisdição Brasileira

Portaria nº 242/2011

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

NORMAM 12/DPC
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Serviço de Praticagem

Portaria nº 206/2011

FONTE
Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil
Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil
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NORMAM 13/DPC

Aquaviários

Portaria nº 264/2011

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

NORMAM 14/DPC

Cadastramento de Empresas
de Navegação, Peritos e
Sociedades Classificadoras

Portaria nº 192/2009

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

NORMAM 15/DPC

Atividades Subaquáticas

Portaria nº 210/2011

NORMAM 16/DPC

Estabelecer Condições e
Requisitos para Concessão e
Delegação das Atividades de
Assistência e Salvamento de
Embarcação, Coisa ou Bem
em Perigo no Mar, nos Portos
e Vias Navegáveis Interiores

Portaria nº 041/2008

NORMAM 17/DHN

Auxílios à Navegação

N/A

NORMAM 19/DHN

Atividades de Meteorologia
Marítima

N/A

NORMAM 20/DPC

Gerenciamento da Água de
Lastro de Navios

Portaria nº 125/2008

NORMAM 21/DPC

Uso de Uniformes da Marinha
Mercante Nacional

Portaria nº 199/2011

NORMAM 22/DPC

Cerimonial da Marinha
Mercante Nacional

Portaria de Criação :
001/2007

NORMAM 23/DPC

Controle de Sistemas
Antiincrustantes Danosos em
Embarcações

Portaria de Criação :
076/2007

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

NORMAM 24/DPC

Credenciamento de
Instituições para Ministrar
Cursos para Profissionais
Não-Tripulantes e Tripulantes
Não-Aquaviários

Portaria nº 129/2009

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

NORMAM 25/DHN

Levantamentos Hidrográficos

N/A

NORMAM 26/DHN

Serviço de Tráfego de
Embarcações

N/A

NORMAM 27/DPC

Homologação de Helipontos
Instalados em Embarcações e
em Plataformas Marítimas

Portarias de
Criação/Alteração:
Portaria nº 172/2011

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

NORMAM 28/DHN

Navegação e Cartas Náuticas

N/A

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil
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Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil
Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil
Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil
Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil
Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil
Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil
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NORMAM 30/DPC
- Vol. I
NORMAM 30/DPC
- Vol. II

Ensino Profissional Marítimo,
Volume I - Aquaviários e
Volume II - Portuários e
Atividades Correlatas

N/A

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

Tabela 4 – Normas da Autoridade Marítima
Fonte: (DPC, 2008a)

9.2 Leis
LEI

DESCRIÇÃO

ÚLTIMA ALTERAÇÃO

2.180/54
(ATUALIZADA ATÉ
05/08/98)

Dispõe sobre do Tribunal
Marítimo

N/A

Lei 6.421/77

Fixa as diretrizes para a
proteção à utilização dos
faróis, faroletes e demais
sinais visuais de auxílio à
navegação na costa brasileira.

Lei 6.496/77

Institui a "Anotação de
Responsabilidade Técnica" na
prestação de serviços de
Engenharia, de Arquitetura e
Agronomia; autoriza a criação
pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CONFEA, de uma
Mútua de Assistência
Profissional, e dá outras
providências

Lei 7.203/84

Dispõe sobre a assistência e
salvamento de embarcação,
coisa ou bem em perigo no
mar, nos portos e nas vias
navegáveis interiores

Lei 7.273/84

Dispõe sobre a Busca e
Salvamento de Vida Humana
em Perigo no Mar, nos Portos
e nas Vias Navegáveis
Interiores

FONTE
Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

Lei 7.542/86

Dispõe sobre a pesquisa,
exploração, remoção e
demolição de coisas ou bens
afundados, submersos,
encalhados e perdidos em
águas sob jurisdição nacional,
em terreno de marinha e seus
acrescidos e em terrenos
marginais, em decorrência de
sinistro, alijamento ou fortuna
do mar, e dá outras
providências

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

Lei 7.652/88

Dispõe sobre o Registro da

N/A

Diretoria de
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(ALTERADA PELA
LEI Nº 9.774/98)

Propriedade Marítima e dá
outras providências

Lei 7.661/88

Institui o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro, e dá
outras providências

Lei 8.617/93

Dispõe sobre o mar territorial,
a zona contígua, a zona
econômica exclusiva e a
plataforma continental
brasileiros, e dá outras
providências

Lei 8.630/93 (Lei
dos Portos)
(atualizada até
2007)

Dispõe sobre o regime jurídico
da exploração dos portos
organizados e das instalações
portuárias e dá outras
providências

Lei 8.374/91

Dispõe sobre o Seguro
Obrigatório de Danos
Pessoais causados por
embarcações ou por sua
carga e dá outras providências

Lei 9.309/96

Revoga a Lei no 7.700, de 21
de dezembro de 1988, que
cria o Adicional de Tarifa
Portuária (ATP), e dá outras
providências

Lei 9.432/97

Dispõe sobre a ordenação do
transporte aquaviário e dá
outras providências

N/A

Lei
9.537/97 (LESTA)

Dispõe sobre a segurança do
tráfego aquaviário em águas
sob jurisdição nacional e dá
outras providências

N/A

Lei 9.605/98

Dispõe sobre as sanções
penais e administrativas
derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras
providências

Lei 9.636/98

27

Dispõe sobre a regularização,
administração, aforamento e
alienação de bens imóveis de
domínio da União, altera
dispositivos dos Decretos-Leis
nos 9.760, de 5 de setembro
de 1946, e 2.398, de 21 de

N/A

Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil
Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil
Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil
Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil
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dezembro de 1987,
regulamenta o § 2o do art. 49
do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, e
dá outras providências

Lei 9.966/00 (Lei do
Óleo)

Dispõe sobre a prevenção, o
controle e a fiscalização da
poluição causada por
lançamento de óleo e outras
substâncias nocivas ou
perigosas em águas sob
jurisdição nacional e dá outras
providências

Lei 10.166/00

Dispõe sobre a pesquisa,
exploração, remoção e
demolição de coisas ou bens
afundados, submersos,
encalhados e perdidos em
águas sob jurisdição nacional,
em terreno de marinha e seus
acrescidos e em terrenos
marginais, em decorrência de
sinistro, alijamento ou fortuna
do mar, e dá outras
providências.

Lei 10.233/01

Dispõe sobre a reestruturação
dos transportes aquaviário e
terrestre, cria o Conselho
Nacional de Integração de
Políticas de Transporte, a
Agência Nacional de
Transportes Terrestres, a
Agência Nacional de
Transportes Aquaviários e o
Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes,
e dá outras providências

Lei 11.314/06

Altera dispositivos das Leis nº
e Decreto a)10.233,de 05 de
junho de 2001; b)9636,de 15
de maio de 1998; c)8.630,de
25 de fevereiro de 1993; e
d)Decreto-Lei nº 9.760,de 05
de setembro de 1946.

Lei 11.380/06
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Institui o Registro Temporário
Brasileiro para embarcações
de pesca estrangeiras
arrendadas ou afretadas, a
casco nu, por empresas,
armadores de pesca ou
cooperativas de pesca
brasileiras e dá outras
providências

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil
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Lei 11.481/07

Altera Dispositivos Da Lei nº
9636/98 e dos Decretos-Lei I
nº 9760/46 E 2398/87.

Lei 11.610/07

Institui o Programa Nacional
de Dragagem Portuária e
Hidroviária, e dá outras
providências.

Lei 11.970/09

Altera a Lei no 9.537, de 11 de
dezembro de 1997, para
tornar obrigatório o uso de
proteção no motor, eixo e
partes móveis das
embarcações.

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

ÚLTIMA ALTERAÇÃO

FONTE

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

Tabela 5 – Leis marítimas
Fonte: (DPC, 2008b)

9.3 Decretos/ Decretos-Lei
DECRETO

DESCRIÇÃO

Decreto 70.198/72

Regulamenta o Decreto-lei º
1.023, de 21 de outubro de
1969, que dispõe sobre a
tarifa de utilização de Faróis, e
dá outras providências.

Decreto 1.886/96

Regulamenta disposições da
Lei no 8.630 (Lei dos Portos),
de 25 de fevereiro de 1993, e
dá outras providências

Decreto 1.530/95

Declara a entrada em vigor da
Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do
Mar,concluída em Montego
Bay, Jamaica, em 10 de
dezembro de 1982.

Decreto
2.596/98 (RLESTA)

Regulamenta a Lei n 9.537
(LESTA), de 11 de dezembro
de 1997, que dispõe sobre a
segurança do tráfego
aquaviário em águas sob
jurisdição nacional

o

Decreto 4.136/02
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Dispõe sobre a especificação
das sanções aplicáveis às
infrações às regras de
prevenção, controle e
fiscalização da poluição
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causada por lançamento de
óleo e outras substâncias
nocivas ou perigosas em
águas sob jurisdição nacional,
prevista na Lei n 9.966, de 28
de abril de 2000, e dá outras
providências.

Decreto 4.122/02

Aprova o Regulamento e o
Quadro Demonstrativo dos
Cargos Comissionados e dos
Cargos Comissionados
Técnicos da Agência Nacional
de Transportes Aquaviários ANTAQ, e dá outras
providências

Decreto 4.406/02

Estabelece diretrizes para a
fiscalização em embarcações
comerciais de turismo, seus
passageiros e tripulantes

Decreto 4.810/03

Normas para operação de
embarcações pesqueiras nas
zonas brasileiras de pesca,
alto mar e por meio de
acordos internacionais, e dá
outras providências

Decreto 4.895/03

Dispõe sobre a autorização de
uso de espaços físicos de
corpos d'água de domínio da
União para fins de aquicultura,
e dá outras providências.

Decreto 5.129/04

Dispõe sobre a Patrulha Naval
e dá outras providências

Decreto 5.300/04

Regulamenta a Lei n o 7.661,
de 16 de maio de 1988, que
institui o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro –
PNGC

Decreto 6.514/08

Dispõe sobre as infrações e
sanções administrativas ao
meio ambiente, estabelece o
processo administrativo
federal para apuração destas
infrações, e dá outras
providências.

Decreto-Lei
2.398/87

Dispõe sobre foros, laudêmios
e taxas de ocupação relativas
a imóveis de propriedade da
União, e dá outras
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N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil
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providências

Decreto-Lei
9.760/46

Dispõe sobre os bens imóveis
da União e dá outras
providências

N/A

Diretoria de
Portos e
Costas (DCP)
– Marinha do
Brasil

Tabela 6 – Decretos/ Decretos-Lei
Fonte: (DPC, 2008b)

9.4 Portarias
PORTARIA

DESCRIÇÃO

Portaria 061/07

Fixa as áreas de jurisdição das
Capitanias dos Portos e
Capitanias Fluviais, suas
Delegacias e Agências

Portaria 0156/04

Estabelece a Estrutura da
Autoridade Marítima e delega
competências aos Titulares
dos Órgãos de Direção Geral,
de Direção Setorial e de
outras Organizações Militares
da Marinha, para o exercício
das atividades especificadas

Portaria 0048/99

Regula as atividades de
supervisão e fiscalização da
Diretoria de Hidrografia e
Navegação (DHN), junto às
Administrações dos Portos
quanto ao balizamento dos
canais de acesso e bacias de
evolução nos portos nacionais

Portaria 0367/98

Institui a Comissão
Coordenadora dos Assuntos
da IMO (CCA-IMO)

ÚLTIMA ALTERAÇÃO

FONTE

N/A

Diretoria de
Portos e Costas
(DCP) – Marinha
do Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e Costas
(DCP) – Marinha
do Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e Costas
(DCP) – Marinha
do Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e Costas
(DCP) – Marinha
do Brasil

ÚLTIMA ALTERAÇÃO

FONTE

N/A

Diretoria de
Portos e Costas
(DCP) – Marinha
do Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e Costas
(DCP) – Marinha
do Brasil

Tabela 7 – Portarias
Fonte: (DPC, 2008b)

9.5 Instruções/ Decisões Normativas
INSTRUÇÃO/
DESIÇÃO
NORMATIVA

DESCRIÇÃO

Instrução
Normativa 002/99

Disciplina a Organização e o
Funcionamento das Atividades
dos Núcleos Especiais de
Polícia Marítima (NEPOM),
estabelece competências e
atribuições e dá outras
providências

Instrução
Normativa 06/2004
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Estabelece as normas
complementares para a
autorização de uso dos
espaços físicos em corpos
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d'água de domínio da União
para fins de aquicultura, e dá
outras providências.

Instrução
Normativa 02/2006

Programa Nacional de
Rastreamento de
Embarcações Pesqueiras por
Satélite – PREPS

Instrução
Normativa 20/2006

Estabelece Diretrizes e
Procedimentos
Complementares ao Programa
Nacional de Rastreamento de
Embarcações Pesqueiras por
Satélite – PREPS

Instrução
Normativa 01/2010

Estabelece norma
complementar para
autorização de uso de
espaços físicos de corpos
d'água de domínio da União,
regulamentado pelo Decreto
nº 4.895/2003

Decisão Normativa
043

Dispões sobre a
Obrigatoriedade do Registro
de Empresas do ramo da
Indústria Naval nos CREAs.

N/A

Diretoria de
Portos e Costas
(DCP) – Marinha
do Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e Costas
(DCP) – Marinha
do Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e Costas
(DCP) – Marinha
do Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e Costas
(DCP) – Marinha
do Brasil

Tabela 8 – Instrução/ Decisão normativa
Fonte: (DPC, 2008b)

9.6 Resoluções
RESOLUÇÃO

DESCRIÇÃO

ÚLTIMA ALTERAÇÃO

Resolução 425

Dispõe sobre a Anotação de
Responsabilidade Técnica e
dá outras providências.

N/A

Resolução 128

Aprova as Normas
Disciplinadoras e os
Elementos Mínimos que,
obrigatoriamente, devem
constar do bilhete do Seguro
Obrigatório de Danos
Pessoais Causados por
Embarcações ou por sua
Carga – Seguro DPEM.

Resolução 152

www.respostatecnica.org.br

Altera os valores de
indenização para as
coberturas do Seguro
Obrigatório de Danos

FONTE
Diretoria de
Portos e Costas
(DCP) – Marinha
do Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e Costas
(DCP) – Marinha
do Brasil

N/A

Diretoria de
Portos e Costas
(DCP) – Marinha
do Brasil
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Pessoais Causados por
Embarcações ou por sua
Carga – Seguro DPEM.
Tabela 9 – Resoluções marítimas
Fonte: (DPC, 2008b)

9.7 Circulares
CIRCULAR

DESCRIÇÃO

ÚLTIMA
ALTERAÇÃO

FONTE

Circular 002/03

Emendas de dezembro de
2002 à Convenção SOLAS-74

N/A

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

Circular 304/05

Dispõe sobre as condições
tarifárias do seguro obrigatório
de danos pessoais causados
por embarcações ou por sua
carga – seguro DPEM.

N/A

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

Circular 332/06

Alterar os valores de prêmio
tarifário, por classe, do Seguro
Obrigatório de Danos
Pessoais Causados por
Embarcações ou por sua
Carga – Seguro DPEM

N/A

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

Circular 002/11

Atualização de valores de
multas.

N/A

Diretoria de Portos
e Costas (DCP) –
Marinha do Brasil

Tabela 10 – Circulares marítimas
Fonte: (DPC, 2008b)

Conclusões e recomendações
Este trabalho tem como intuito apresentar de maneira objetiva, baseando-se nos trabalhos
de grandes organizações e autores (tais como: a Marinha do Brasil, ACOBAR, SINAVAL,
etc.), um pequeno apanhado de dados e informações sobre a construção, reparação,
manutenção de embarcações amadoras dentre outros assuntos. Não esgota os tópicos,
mas pode servir de uma introdução ao navegador iniciante e pode-lhe ser útil para tomar
contato com outras obras, organizações etc.
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