
 

 

 

 

DECÁLOGO DE SEGURANÇA 

  

ANEXO 5-G - LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA EMBARCAÇÕES DE ESPORTE E RECREIO 

  

ANTES DE INICIAR A NAVEGAÇÃO:   

1) Leia e conheça o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM), as 

normas da Capitania dos Portos de sua área de navegação e o conteúdo da NORMAM 3 que 

estabelece os requisitos mínimos de segurança para embarcações e que podem ser acessadas 

na página www.dpc.mar.mil.br;   

2) Verifique o seu material de salvatagem e se há a bordo coletes salva-vidas em número 

suficiente para todos que irão embarcar;   

3) Inspecione o seu material contra incêndio, verificando o prazo de validade e o estado de 

conservação dos extintores.   

4) Vistorie o casco quanto à sua estanqueidade, verifique o funcionamento das bombas de 

esgoto, das luzes de navegação, do equipamento rádio (VHF e/ou HF) e a condição das 

baterias, além do nível de óleo no cárter do motor e do nível do líquido de resfriamento. 

Verifique também a integridade do sistema de combustível, e se não há vazamentos no 

compartimento dos motores.   

5) Faça o planejamento do seu trajeto. 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 margem de segurança, o consumo de combustível, para garantir o seu 

regresso. (Regra do 1/3);   

6) Verifique a previsão do tempo, disponível nos sites “www.dhn.mar.mil.br” e 

“www.cptec.inpe.br”;   

7) Entregue o Aviso de Saída ao Iate Clube ou Marina. Siga à 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 quando pretende retornar;   

  

 

 

 



DURANTE A NAVEGAÇÃO: 

 8) Esteja atento durante a condução de sua embarcação, não permita o seu uso por pessoas 

não habilitadas (o proprietário responderá perante o Tribunal Marítimo e nas esferas civil e 

penal). Respeite a lotação máxima;   

9) Não navegue a menos de 200 metros da praia, pois você colocará em risco os banhistas;   

10) Evite o consumo de bebidas alcoólicas durante a navegação;   

11) Conduza a sua embarcação com prudência e em velocidade compatível para reagir, com 

segurança, às necessidades da navegação. Não faça manobras radicais e reduza a velocidade 

ao navegar em águas restritas;   

12) Procure conhecer os locais de menor profundidade. Alguns naufrágios foram evitados com 

um encalhe deliberado para salvar a embarcação;   

13) 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;   

  

AO REGRESSAR:   

14) Informe a chegada ao seu clube ou marina, para que o seu Aviso de Saída seja desativado; 

15) Evite esgotar porões até o final da viagem para não poluir o mar, rios e lagoas com 

resíduos de óleo. Retire o lixo e resíduos oleosos de bordo e o coloque em local apropriado em 

terra. Mantenha sempre a sua embarcação limpa.  Por fim, enfatiza-se que a segurança da 

navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição no mar não são 

de responsabilidade única da Marinha do Brasil, cabendo a todos que, direta ou 

indiretamente, estejam envolvidos com a navegação.   Assim, é de suma importância que o 

navegador amador, clubes náuticos, marinas, entidades desportivas, empresas locadoras de 

embarcações e outras, estejam conscientes de suas responsabilidades para com a navegação 

segura e a preservação da vida humana no mar.  Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos, favor 

contatar a CPBA, por meio do telefone 3507-3777 (24h).     

 

 

 


