
INSTRUÇÃO N9 04/81 	 Brasília, 16/julho/81 

Estabelece procedimentos para a eae- 
curão do Serviço Móvel Marítimo 	Es 
tações de Navio. 

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TELECOMUNICA- . 
ÇÕES - DENTEL, no uso das suas atribuições, considerando as deter- 
minações contidas na Portaria MC n9 968, de 19/ago/76, no que 	se 
refere ao procedimento de licenciamento de e stações de navio 	e 

- quanto a utilização, para estes casos, de formulários padronizados 
pelo DENTEL e tendo em vista a necessidade de consolidar, corrigir 
e atualizar os atos emitidos por este Departamento relativos 	ao 
Serviço Móvel Marítimo, 

RESOLVE: 

Estabelecer as seguintes diretrizes e procedimentos apli-
cáveis ao licenciamento de estações de navio: 

1. DAS DEFINIÇÕES 

Para os efeitos desta Instrução, os termos que nela figuram têm 
o seguinte significado: 

1.1. EMBARCAÇÃO: Toda construção suscetível .de se locomover n'a 
gua, quaisquer que sejam suas características. 

1.2. EMBARCAÇÕES DE IATISMO OU RECREIO: Embarcações destinadas 
a finalidades não comerciais, se prestando, tambêm, à pra-
tica de esportes náuticos. 

1.3. ESTAÇÃO: Um único equipamento transmissor ou receptor, ou 
um conjunto de equipamentos transmissores e receptores, in 
cluindo as instalações acessórias, necessarias'para assegu 
rar um serviço de radiocomunicação,.em um lugar determina 
do. 

1.4. ESTAÇÃO COSTEIRA: Estação terrestre do Serviço Móvel Marí- 
timo. 

• 
1.5. ESTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO A BORDO: Estação móvel de baixa po-

tência, .do Serviço Móvel Marítimo, destinada às comunica - 
ções internas a bordo, entre uma embarcação e seus botes 
e balsas durante exercícios ou operações de salvamento, en 
tre um grupo de embarcações empurradas ou rebocadas, assim 
como para instruções de amarre e atraque. 

1.6. ESTAÇÃO DE EMBARCAÇÃO OU DISPOSITIVO DE SALVAMENTO: 	Esta 
ção Móvel do Serviço Móvel Marítimo, destinada exclusiva-
mente ãs necessidades dos náufragos e instalada em uma em 
barcação, balsa ou qualquer outro equipamento ou disposíti 
vo de salvamento. 

1.7. ESTAÇÃO bE NAVIO: Estação móvel do Serviço Móvel Marítimo 
a bordo de uma embarcação não. fundeada permanentemente 	e 
que não seja dispositivo de salvamento. 

1.8. ESTAÇÃO DE RADIOBALIZA DE LOCALIZAÇÃO.DE  SINISTROS: Esta-
ção do Serviço Móvel Marítimo, cujas emissões são destina 
das a facilitar as operações de busca e salvamento. 
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1.9. ESTAÇÃO MÓVEL: Estação do Serviço Móvel destinada a 	ser 
utilizada enquanto em movimento ou durante paradas even-
tuais. 

1.10. ESTAÇ2.:0 PORTUÁRIA: Estação costeira do Serviço de Opera- 
ções Portuárias, destinada exclusivamente às 	atividades 
de praticagem e de administração de portos, marinas 	e 
eclusas. 

1.11. ESTAÇXO TERRESTRE: Estação do Serviço Móvel não destinada 
a ser utilizada enquanto estiver em movimento. (A estação 
terrestre do Serviço Móvel Marítimo, denomina-se estação 
costeira). 

1.12. MARINL: Abrigo para pequenos barcos e iates, onde se efe-
tuam reparos, abastecimentos e vãrios outros serviços de 
utilidade para pequenas embarcações. 

1.13. NAVIO DE PASSAGEIRO: Navio com capacidade de transportar 
mais de doze passageiros. 

1.14. NAVEGAÇÃO DE LONGO CURSO: A que ó realizada entre poros 
do Brasil e portos estrangeiros, ou seja, de eurso 
nacional. 

1.15. NAVEGAÇÃO EM AGUAS INTERIORES: Quando realizada ao longo 
da costa brasileira', canais, rios, lagoas, enseadas,balas 
e angras, podendo estender-se aos portos fluviais e 	La- 
custres dos países vizinhos, quando estes portos integra-
rem hidrovias interiores comuns. 

1.16. OPERAÇÃO DUPLEX *: Método de operação que 	possibilita 
transmissão simultânea em ambos os sentidos. 

1.17. OPERAÇÃO SEMI-DUPLEX *: Mótodo de operação que ê simplex 
em uma extremidade do circuito e duplex na outra. 

1.18. OPERAÇÃO SIMPLEX *: Mêtodo de oinração que 	possibilita 
transmissão em cada um dos sentidos, alternadamente. 

1.19. PASSAGEIRO: É toda pessoa que não seja: 

1.19.1. O Comandante e os membros da tripulação ou outras 
pessoas empregadas ou ocupadas, sob qualquer for-
ma, a bordo da embarcação, em serviço que a este 
diga respeito; e 

1.19.2. Criança de menos de um ano de idade. 

1.20. SERVIÇO DE OPERAÇÕES PORTUÁRIAS: Serviço Móvel em um por 
to, marina ou eclusa ou próximo destes locais, entre esta 
ções costeiras e estações de navio ou entre estações 	de 
navio, cujas mensagens - estão restritas àquelas relaciona- 
•*das ao controle operacional, ao movimento e à 	segurança 
de embarcações e, em emergência, à segurança de pessoas. 
As mensagens com natureza de correspondência pública são 
excluídas deste serviço. 

1.21. SERVIÇO MÓVEL: Serviço de Radiocomunicação entre estações 
móveis e estações terrestres ou entre estações. móveis. 

(*) - Em geral, em radiocomunicações, as operações duplex e semi- 
duplex, exigem duas freqüências; a operação simplex 	pode 
usar uma ou duas freqüências. 
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1.22. SERVIÇO MÓVEL MARtTIMO: Serviço Móvel entre estações cos 
teiras e estações de navio,' entre estações de navio, jií 
entre estações de comunicações a :bordo associadas; esta 
Oes de embarcações ou dispositivos de salvamento podem, 
tambin, participar deste serviço. 

1.23. TEMPO UNIVERSAL COORDENADO (U.T.C.): Escala de tempo es-
tabelecida pelo Bill - "Bureauxlnternational de l'Heure"- 
Paris-França, baseada em dados de relógios atômicos, que 
constitui a base de difusão coordenada de freqüências ).)a 
drão e sinais horários para todo o mundo. A referência 
mundialde fuso horário ainda continua sendo em relaçào 
ao meridiano de •Greenwich, contudo, a hora legal é deter 
minada em razão do Tempo Universal Coordenado - UTC. 

1.24. TRANSMISSOR DE SOCORRO DA EMBARCAÇÃO: Transmissor de c't- 
barcação para ser utilizado exclusivamente em 	freqüên- 
cias de socorro, com fins de socorro,, urgência ou segu -
rança.. 

2. DO CRITÉRIO  PARA OUTORGA  

2.1. A instalação e operação de estações de navio poderá 	ser 
autorizada: 

2.1.1. As pessoas naturais ou jurídicas nacionais proprie 
tárias ou arrendatárias de embarcação de bandeira 
nacional ou arrendatárias de embarcação de bandei 
ra estrangeira.' 

2.1.2. Excepcionalmente e . por tempo limitado, às pessoas 
naturais ou jurídicas estrangeiras, domiciliadasno 
exterior, proprietárias de embarcação 	construída 
em. estaleiro brasileiro, com a finalidade de possi 
bilitar que a embarcação empreenda a viagem .até o 
País onde a mesma será licenciada. 

3. DA  OBRIGATORIEDADE 

3.1. Está sujeita ã obrigatoriedade de possuir estação radiote 
legráfica toda embarcação de longo curso (curso interna1  
cional): 

3.1.1. de passageiros, qualquer que soja a sua dimensão; 
3.1.2. de carga com arqueação bruta igual ou superior 	a 

1600 toneladas. 

3.2. Está sujeita à obrigatoriedade de possuir estação radiote 
lefônica toda embarcação de carga de longo curso (curso 7 
internacional) com arqueação bruta entre 300 e 1600 tone-
ladas, a menos que seja provida de estação radiotelegráfi_ 
ca. 

3.3. Estão-sujeitos ã obrigatoriedade de possuir estação radio 
telegráfica e/ou radiotelefônica as demais embarcações 7 
quando exigido pelo Ministêrio da Marinha. 

4. DO PEDIDO DE OUTORGA 

4.1. O interessado em obter licença para estação de navio deve 
rá utilizar, como requerimento, o ForMulário DNT-093, ins 
fruído com os seguintes documentos: • 

4.1.1. Procuração, quando for o caso; 

- 
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4.1.2, Declaração de que é proprietário ou arrendatário da 
embarcação, nos termos co Anexo IV. 

4.1.3—Projeto Técnico elaborado por engenheiro habilita-
do, para as estações de navio abrangidas pelos sub-

. itens 3.1. e 3.2 desta Instrução, atendendo aos re-
quisitos do Anexo III. 

4.2. O requerimento poderá ser Protocolado na Sede, Diretorias 
Regionais ou Agências do DENTEL. 

5. DOS EQUIPAMENTOS 

5.1. Nas estações de navio somente poderão ser utilizados equi 
pamentos de radiocomunicação homologados ou registrados pe 
'lo Ministério das Comunicações. 

5.2. A potencia de portadora dos equipamentos de ondas 	métri- 
cas - VHF das estações dos navios não deverá exceder a 25 
Watts, com possibilidade de redução instantânea para 	1 
Watt. 

5.3. Os equipamentos de VHF de estações de navio deverão estar 
adaptados à separação de 25 kHz e desvio de freqüência 	a 
+ 5 kiiz. 

5.4. A partir de 01/01/83, as estações de navios já 	licencia- 
das, cujos equipamentos possuam características 	diversas 
das descritas nos subitens 5.2 e 5.3, somente poderão ser 
utilizldas desde que atendam aos requisitos ali estabele-
cidos. 

5.4.1. Para atender a exigência do subitem 5.4, os equipa 
mentos poderão ser adaptados. Esta adaptação deverá 
ser comprovada mediante a apsentação ao 	DENTEL 
de laudo de ensaio, de responsabilidade de profis 
sional habilitado ou de laboratório credenciado. 

5.5. Os equipamentos não homologados ou não registrados 	pelo 
Ministêrio das Comunicações, poderão permanecer em uso até 
31/dez/82, quando então deverão estar regularizados 	ou 
ser substituídos. • 

5.5.1. Os equipamentos de estações de navios já licencia -
das, cujo prazo de validade de homologação ou regis 
tro tenha se esgotado, deverão ser 	regularizados, 
junto ao DENTEL, de conformidade com o disposto em 
norma especifica. 

6. DAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

5.1. As freqüências radioelét:ricas, tipos.de emissão e 	potên- 
cias possíveis de serem utilizadas pelas estações de navio 
estão listadas nas tabelas do Anexo II desta Instrução. 

6.2. As estações de navio licenciadas a partir de 19/mar/81, u-
tilizadas em regiões atendidas pela Rede Nacional de Esta 
'ções Costeiras - RENEC, estão obrigadas a possuir, 	pelo 
menos, uma freqüência de trabalho para correspondência pú-
blica em cada classe de emissão utilizada:¡ exceto às esta-
ções de navios que executem exclusivamente serviço de ope-
rações portuárias. 

• 6.3. A partir da data de publicação desta Instrução sé poderão 
ser emitidas licenças para estações •c3c?: navio que operem em 
.freqüências exclusivas do Serviço Móvel Marítimo. 
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6.3.1. As licenças já emitidas para estações que operem em 
freqüencías do Serviço Móvel Terrestre deverão, até 
31/dez/85, ser substituídas para atendimento do es-
tabelecido neste item. 

7. DA OUTORGA 

7.1. A outnyga para a execução do Serviço Móvel Marítimo relaLi -- va 'às estações de navio será. formalizada com a 	expedieao 
da Licença de Estação de Navio (formulário DNT-034). 

7.2. O prazo de validade da licença será de 5 (cinco) anos, ex-
ceto nos seguintes casos, quand.) terá validade inferior: 

7.2.1. a embarcação for arrendada. Neste caso, o prazo de 
validade da licença deve coincidir com o prazo 	d.o 
arrendamento; 

7.2.2. estiver prevista futura alteração das caracterísbi 
cas técnicas da estação, determinada pela Adminis-
tração Brasileira, ou quando por razões de ordem ad 
ministrativa assim o DENTEI, julgar conveniente; 

7.2.3. quando, excepcionalmente, for emitida à embarcarão 
de pessoa natural ou jurídica estrangeira. Neste ca 
so, o prazo de validade será, no máximo de 3(trs) 
meses; 

7.2.4. a pedido do interessado, quando então o prazo de va 
lidade deverá ser aquele solicitado, não devendo 
mesmo exceder a 05 (cinco) anos; 

7.2.5. para os navios em prova, quando o praza de validade 
deverá ser fixado em 30 (trinta) dias. 

7.3. As licenças para estações de navio que tenham sido emiti-
das com prazo de validade indeterminado, serão. válidas até 
31/dez/85, exceto nos seguintes casos, quando então o pra-
zo de vigéncia será ate' 31/dez/82: 

7.3.1. as emitidas para estações com equipamentos não homo 
'togados ou não registrados; 

7.3.2. as emitidas para estações com equipamentos de VHF 
que devam atender as exigéncias dos subitens 5.2 e 
5.3 desta Instrução. 

8 DA VISTORIA PRÉVIA 

8.1. As embarcações sujeitas à obrigatoriedade de possuir esta 
ção radiotelegráfica ou' radiotelefónica, conforme subitens 
3.1 e 3.2, desta Instrução, somente serão licenciadas após 
a realização de vistoria previa em suas instalações. 

8.2.. Estão isentas de vistoria para fins de licenciamento 	as  
estações das demais embarcações.. 

8.3. A vistoria para fins de licenciamento constará da verifica 
ção das informações e medições das grandezas contidas • no 
formulário DNT-094. 

8.4. Após aprovado o projeto da estação de navio das 	embarc- 
çoes sujeitas a vistoria prévia, o DENTEL comunicará a a-
provação ao interessado, o qual deverá solicitar a visto - 
ria das instalações à Diretoria Regiohal mais próxima 	(!.o 
local onde estiver fundeada a embarcação, indicando a da- 
ta e o local para sua realização. 	.2 

~N't- 
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8.5. A vistoria para fins de licenciamento de estações de na-
vio será realizada pelo DENTEL, podendo, entretanto, s3r 
efetuada por profissional habilitado, contratado pelo in-
teressado, nos seguintes casos: 

8.5.1. quando decorridos 30 (trinta) dias da data de en-
trega da solicitação de vistoria a que se refere o 
subitem 8.4 e o DENTEL não a tiver realizado; 

8.5.2. quando for de interesse do requerente que a visto-
ria seja realizada antes do período de 30 (trinta) 
dias, desde que comunique ao DENTEL. 

8.6. Após efetuada a vistoria, o respectivo laudo deverá 	ser 
encamnhado, para efeito de emissão da licença para esta-
ção de navio, à Diretoria Regional do DENTEL, sob cuja ju 
risdição se encontre localizada a sede ou domicílio do in 
teressado. 

9. DA  VISTORIA  PERIÔDICA 

9.1. Todas as estações de navio serio :submetidas á vistoria pe 
riódica, pelo menos urna vez a cada dois anos. 

9.2. A vistoria periódica constará da verificação das informa 
ções constantes do formulário DNT-032. 

9.3. A vistoria periódica será realizada pelas Diretorias Re-
gionais do DENTEL ou pelas Capitanias de Portos e Costas. 

10. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO WS TELECOMUNICAÇÕES (FISTEL) 

10.1. A execução do Serviço Móvel Marítimo está sujeita ao pa- 
gamento das taxas do FISTEL, na forma da Lei n9 	5.07e, 
de 07/jul/66, regulamentada pelo Decreto n9 60.430, 	de 
11/mar/67. 

10.2. A emissão da licença para funcionamento pressupõe o ini-
cio da execução do serviço autorizado, razão pela qual 
será devida, a partir do próximo exercício, a taxa anual 
de fiscalização do funcionamento. 

10.3. Quando, em razão de solicitação do executante do servi-
ço, forem alteradas as características técnicas constan 
tes da licença para funcionamento, deverá ser efetuado 
novo recolhiáento da taxa de fiscalização da instalação. 

10.4- Não incidirá nova taxa de fiscalização da 	instalação 
quando se tratar exclusivamente.da renovação do prazo da 
licença para funcionamento. 

10.5. A licença de estação de navio somente será entregue 	ao 
interessado, após a comprovação do recolhimento da taxa 
de fiscalização da instalação, nos casos em que a mesma 
for devida. 

10.6. A incidência da taxa anual de fiscalização do funciona-
.mento somente será interrompida quando o proprietário ou 
arrendatário da embarcação domunicar ao.DENTEL sua desa- 
tivação, venda, rescisão ou veAscimento do contrato 	de 
arrendamento. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1..A estação de navio cujo transmissor principal seja do ti 
po portátil, somente poderá ser operada na embarcação in 
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dicada na respectiva licença, devendo ser observados to-
dos os procedimentos aplicãveis ás estações de navio. . 

11.2. As estações instaladas em plataformas marítima-,, quando 
se utilizarem de freqüências do Serviço Móvel Marítimo, 
serão consideradas como estações de navio, aplicando-se 
para fins de licenciamento destas estações, o mesmo pro-
cedimento estabelecido para o licenciamento de estações 
de navio. 

12. DA OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE NAVIO ' 

12.1. O tráfego de mensagens e comunicados entre estações cos 
teir3s e de navios ou entre estações de navios 	reger- 
-se-"j'. pela legislação e procedimentos estabelecidos pelo 
Ministério das Comunicações e pelas disposições interna-
cionais vigentes, ratificadas pelo Governo Brasileiro 

12.2. As estações do Serviço Móvel Marítimo somente 	poderão 
ser operadas nas faixas de freqüências e tipos de 	emis 
são especificadas na licença para funcionamento. 

12.3. Toda estação do Serviço Móvel Marítimo e obr-Lgada 	a 
transmitir o seu indicativo de chamada completo e em lin 
guagem clara, exceto: 

12.3.1. as estaçõeS instaladas em bóias salva-vidas,quan 
do transmitem sinais de socorro automaticament::: 

12.3.2. as radióbalizas indicando posições de 	emergn- 
cia. 

12.4. As estações deverão transmitir os seus indicativos 	de 
chamada freqüentemente, durante o curso das suas trans -
missões, incluindo as de teste, ajustes ou experiências. 

12.5. Durante as *transmissões, o indicativo de chaffiada deverá 
ser transmitido pelo menos a cada hora, preferencialmen-
te, nos dez minutos anteriores ou nos dez minutos após - a 
hora cheia, a menos que a transmissão do indicativo ve-
nha à interromper uma mensagem de trafego. 

12.6. Todas as estações de navio devem manter escuta 	durante 
as horas de serviço de sua estação, duas vezes por hora 
na freqüência de 500 kHz, em radiotelegrafia, guardando 
silencio durante períodos de 3 (três) minutos que 	ini- 
ciam aos 15 e. aos 45 minutos de cada hora, Tempo Univer 
sal Coordenado (UTC). 

12.6.1. Em se tratando de radiotelefonia, todas as esta 
ções de navio devem manter escuta nas suas horaU 
de serviço, duas vezes por hora, guardando silen 
cio durante períodos de 3 (três) minutos que se 
iniciam ao 00 e aos - 30 minutos de cada hora, Tem 
po Universal Coordenado (UTC). 

12.7. É proibido na operação da estação utilizar as 	freqüên- 
cias de chamada e socorro para o trafego de mensagens. 

13. DAS INFRA 	E PENALIDADES  

13.1. São consideradas infrações na execução do Serviço Móvel 
- Marítimo, o descumprimento das disposições contidas 

ta Instrução, no Código Brasileiro de Telecomunicações , 
em normas baixadas pelo Ministério das Comunicações 	e 
nos regulamentos e convenções internacionais vigentes ra 
fincados. pelo Governo Brasileiro. 
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13.2. O executante do serviço que infringir as disposições que 
regulam o :Serviço MOvel Maritimó,, estará sujeito ás se-
guintes penalidades: 

• a) 'malta; 
b) suspensão de atê 30 (trinta) diaS; 
c) cassação. 

13.3. OsoUtorgados são responsáveis administrativamente pelos 
atos praticados na execução do Serviço por seus empraga 
dos, prepostos ou pessoas que concorram para a sua c=u 
ção. 

'13.4. Nas infrações em que, a juizo do DENTEL, não se justifi-
car a aplicação de penas, o infrator será advertido, eon 
siderando-se a advertencia. como agravante na aplicação 7 
de penas por inobservância do mesmo ou de outro preceito 
legal. 

13.5. A pena será imposta de acordo com a- infração cometida 
considerados os seguintes fatores: 

a) gravidade da falta; 
b) antecedentes do infrator 
c) reincidência especifica. 

13.6. A pena de multa poderá ser aplicada isolada ou cumulati-
vamente, por infração a qualquer dispositivo legal, in-
clusive:. 

a) não cumprir, emprazo estipulado, exigência feita pe-
lo DENTEL; 

b) impedir, por qualquer forma, que o agente fiscaliza -
dor execute sua missão; 

c) causar, com a operação da estação ou equipamento, in-
terferência prejudicial a outros serviços' de telecomu 
nicaçcies; 

d) utilizar, determinar ou permitir, mesmo por negligen-
cia, a utilização de estação ou equipamento de teleco 
municaçSes, para a prática. de ato contrário à finali-
dade -do serviço; 

e) não manter escuta nos horários' determinados interna - 
cionalmente, conforme o previsto nesta Instrução; 

f) não transmitir o indicativo de- chamada conforme o de-
terminado nesta Instrução; 

g) modificar, sem autorização expressa, as caracteristi 
cas técnicas básicas do equipamento, de modo a alto--  
rar-lhe a utilização ou a finalidade. 

13.6.1. O pagamento da multa não exonera o infrator das 
obrigações cujo descumprimento deram origem 	à 
puniçao. 

13.7. A pena de suspensão poderá ser aplicada nos seguintes ca 
SOS : 

a) quando seja criada situação de perigo de vida; 
b) a utilização de equipamentos diversos dos 	aprovados 

ou instalados fora das especificações técnicas. cens - 
tantes da licença para funcionamento; 

c) a utilização das freqt5encias de chamada e socorro pa-
ra o tráfego de mensagens; 

d) ocorrendo as hipeteses previstas nas letras "a", "c", 
"d" e "g" do subitem 13.6; 



e) ocorrer reincidência em infração anteriormente punida 
com multa. 

13.8. A pena de cassação poderá ser imposta nos seguintes ca- 
sos: 

a) houver reincidência em infração anteriormente punida 
com suspensão; 

b) não haver o executante do serviço corrigido, no prazo 
estipulado, as irregularidades motivadoras de suspen 
são anteriormente imposta; 

c) a juízo do DENTEL, quando for julgado inconveniente o 
funcionamento da estação.. 

13.9. O profissional habilitado que incorrer em falha grave no 
tocante ao projeto ou laudo de vistoria de sua responsa- 
bilidade, estará sujeito a representação, por parte 	do 
Ministério das Comunicações, junto ao Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. - CREA, para 	as 
medidas de sua competência. 

13.10 Compete ao DENTEL a aplicação das penas previstas nesta 
Instrução. 

13.11 Antes de decidir pela aplicação de qualquer das penalida 
des previstas, o DENTEL notificarã o outorgado para exer 
cer o direito de defesa, dentro do prazo de 	5 (cinco) 
dias, contados do recebimento da notificação. 

13.11.1. A repetição da falta no período decorrido entre 
o recebimènto da notificação e a tomada de deci 

. são, será considerada como reincidência. 

13.12 Das penalidades impostas, caberá pedido de reconsidera-
ção a autoridade que aplicou a pena e recurso ã autorida 
de imediatamente superior. 

13.12.1. Os interessados terão o prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data de publicação do ato punitivo/  
para o pedido de reconsideração. 

13.12.2- O mesmo prazo será concedido, para a interposi 
ção do recurso. 

II - Aprovar, em decorrência desta Instrução, os formulá 
rios DNT-093 	Requerimento de Estação de Navio, DNT-094 	Laudo 
de Vistoria - Estação de Navio e DNT-032 - Relatório de 	Vistoria 
• Periódica. 

',III - Esta Instrução entrará em vigor na data de sua pu - 
blicai;ão, revogadas as Portarias DENTEL n9s 3.200, de 23/12/80 	e 
respectiva Instrução 03/80; 2711, de 05/nov/80; 16542, de 19/set/ 
77 e 1960, de.28/mar/77 e demais disposições em contrário. 

FERNANDES NEIVA 
Diretor-Geral do DENTEL 

TEL 
/Mrn 
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SIMBOLCS PARA DES:CGNAR A CLASSE DAS EMBARCAÇÕES 

1 - CLASSIFICAÇÃO GERAL (item 3.5 do WIT-093). 

LESMIÇÃO: 

Barco de frota pesqueira 

Embarcação de serviço oficial 

Barco de frota•mc,..rcante 

Eàpbarcação fluvial. 

Embarcação de frota de recreio 

Embarcação de salvamento 

SÍn3OLO: 

FV 

GV 

NF 

PL 

SV 

2 - CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL (item 3.6 do DNT-C3) 

. DESCRIÇÃO SÍMBOLO DESCRIÇÃO sIrmow 
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. 
Barco auxiliar Carga seca 	- Dry 
Aviso Chaluva, galeota Eun 
Sinalizador Navio escola 	• .Eco 
Barco de carga a granel Barco de exploração e inves 
Baleeiro (pesca) tigaçío Exp 
Barco para colocar boiaá Barco patrulha Fps 
Barco de carga Navio frigorifico Frg 
Barco de cabotagem Navio meteoro1Ogico Frm 
Barco costeiro Navio fruteiro Fru 
Guarda-costas Navio carga geral Gen 
Barcaça, chata, batelão Escuna Gol 
Barco de arrastão Transporte de grãos Grc 
Barco tanque Navio guindaste Grf 
Navio carvoeiro Navio hospital Hop 
Contaiher Navio hidrográfico Hyd 
Cruzeiro Navio de inspeção Ins 
Cuteleiro Lagosteiro Lan 
Barco apoio de mergulhador Lugger Lou 
Draga Bacalhoeiro (pesca) Mor 
Barco a motor 13arco de recuperação Ram 
Naviplane Corveta, Chalupa Slo 
Petroleiro Submarino Smn 
Navio oceanográfico Patrulheiro Srv 
Barco-estação oceânica Atuneiro Tho 
Navio de passageiro Transporte de gás 	liquefei 
Transatlântico 	. to Tpg 
Barco pesqueiro Barco minerador Tpo 
Barco farol 	• Transporte de solvente Tps 
Barco p/ serviço de fárol Transpórbe Tpt 
Guarda--pesca Transporte de. madeira Tpw 
Plataforma Tramp 	• Tra 
Embarcação de práticos Rebocador Tug 
Barco contra incêndio Transporte de veiculo Tvh 
Carga e passageiro Lancha Vdo 
Pontão (doca flutuante): Barca d'água Vdt 
Portaavi6es Veleiro Vir 
Portahelic6pteros 	' Iate  Yat 



3 - NATUREZA DO SERVIÇO (item 3.7 do !1 T-093) 

a) Classe de correspondência: 

IESC2IÇÃO 	 SÍMBOLO 

Estação aberta correspondência pública 	CT 
Estaçao aberta à correspondência piablica restrwta 	CR 
Estação aberta exclusivamente à =respondência de uma 
empresa privada 	 CV 
Estação aberta exclusivamente à =respondência oficial 	CD 
Estação aberta exclusivamente ao tráfego opera: tonal 
concernente ao serviço. 	 OT 

b) Serviços disponíveis: 

DESCRIÇÃO 	 QSDIOO 

Aceita radiotelegrama 	 R 
Equipada para telegrafia por impressão direta 	T 
Equipada para sistema de fac-símile 	P 
Aberta para chamadas radiotelefónicas 	C 
Aberta para chamadas de radiotelex 	 D 
Possibilita voluntariamente observações meteorológicas 	O 

c) Estação equipada para comunicaçOes por satélite. 	SINAL: ST 

NOTA 1 -  Classificação das embarcações (para fins de preenchimento do formulá 
rio ENT-093 - Campos 3.5 e 3.6). A. classificação apresentada 	neste 
anexo 6 a utilizada pela Junta Internacional de Registro de Freqbên-
cias - I.F.R.B., órgão da União Internacional das TelecanunicaçOes - 
U.I.T., lue edita a "FELAÇÃO DE ESTA02:S rE,4NAvion. Esta classifica-
ção não coincide com a utilizada pela Marinha Brasileira, razão pela 
qual o requerente deverá, ..ao preencher o formulário ENT-093, escolher 
os símbolos cite mais sé adaptem à sua embarcação. 

NOTA 2 -  As informações relativas a natureza do serviço, deverão compreender o 
símbolo correspondente a "classe de correspondência" jmtamente 	com 
os códigos dos "Serviços disponíveis" e "Comunicaç5és por satélite" , 

• se houver. 

NOTA 3 - CP - Quando a estação do navio estiver equipada para tráfego cem es-
taç3es costeiras públicas, sendo permitido que o público em geral se 
utilize da estação (Por exemplo: navio de passageiras). 

CR - Quando a estação do navio estiver equipada para tráfego com esta-
25es costeiras publicas mas sua utilização ê.  restrita a'pessoas deter-
minadas. (Por exemplo: utilização restrita aos tripulantes). 

CV -  Quando a estação de navio está aberta exclusivamente a correspon- • 
ffincia de' uma empresa privada. (Por exemplo: aberta ao tráfego dp men-
sagem exclusiva de seu armador). 

OD -  Quando a estação de. navio trafegue exclusivamente com 	estações 
costeiras de pessoas jurídicas de direito público. 

CT - Quando a estação de navio realize exclusivamente tráfego opera-
cional concernente ao serviço. (Por exemplo: operações portuárias, pra 
ticagem, etc.). 

02. 



NOTA 4 - Natureza do Serviço: (para fins de preendhimento do campo 3.7 do Formu 
lário ONT-093 sdbcampos "a", "b" e "c"). O subcampo "a" deverá ser 
preenchido com o slábolo relativo a natureza do Serviço (tipo de cor - 
respond;ncia) executado pela estação. O subcarrpo "b" devera ser preen-
Chido com o(s) código(s) correspondente(s) ao(s) serviço(s) dispon-lvel 
(eis). No caso de mais de um tipo de sr rviço, preencher com tantos có-
digos quantos forem os serviços disponíveis da embarcação. 
O subcarrpo "c" deverã ser preenchido com as 1Ptras ST, no caso de em - 
barcaço equipada para comunicaç6es por satélite. 

03 . 
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FREQÜÊNCIAS, TIPOS DE EMISSÃO E POTÊNCIAS UTILIZADAS NO SERVIÇO 

MÓVEL MARÍTIMO 

As tabelas apresentadas neste Anexo, relacionam as ire 

qüências radibelêtricas, os tipos de emissão e os limites de po-Lên 

cia de utilização mais comum no Serviço Mõvel Marítimo. 

Ê possível, em alguns casos, o emprego de outras 	fre- 

qüências ou características técnicas diferentes das constantes des 

te Anexo, sendo necessário, entretanto, que o interessado apresen 

te, junto ao reg=imento (Formulário DNT-093) , as justificativas 

para o emprego da freqüência ou característica técnica solicitada. 

As freqüências deste Anexo, quando não apresentadas pe-

los :Limites de faixa, são sempre as de portadora. 

A escolha das freqüências deve ser feita pelo requeren 

te e depende: 

- da quantidade de canais disponíveis nos equipamentos 

da estação de navio; e 

- das estações costeiras com as quais a estação de na-

vio irá trafegar. 

Antecedendo as tabelas de freqüências para estação 	de 

navio, õ apresentada uma outra, referente a Rede Nacional de Esta- 

ções Costeiras - RENEC, indicando as freqüências utilizadas 	para 

a transmissão de Listas de Chamada, Aviso'aos Navegantes, 	Previ- 

sões Metereolõgicas, Informações Sinóticas em Fac-SImile e 	Bole- 

tins MetereolOgicos, bem como, as freqüências em que a 	referida 

Rede mantém escuta. 

Estas informações visam fornecer maiores subsídios para 

a escolha das freqüências para as estações de navio. 
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ESCUTA) • TRANSMISSÃO 
W"3.1.1Z.2.1.54■02.: 

L
IS

T
A

S
 D

E
 C
H

A
M

A
D

A
 

gob 

7 
3030 - 6(H) - 13 (M) - 13 (C) 
9 (D) - 12 (I)  - 17 (A)  - 18 (L) 

17 (A) 

4244  
4251 

4265 _ 
4298 

436_6,3 
43S9,8 
4382,2 

	

4413,2 	_ 

.___8291,1___ 
8460 
8502 __________ 

_8520,1________ 
8634 _ 
8774 , 7, 

__8784 
8790,2 
8802,6 

I 	8808,8 
12689,5-16918 . _1 (D) 

; 	 3  2738 

;  12979, 5-17170 I 1 (B) 

FREQÜÊNCIAS 

(kHz) 

	

—13141 ,1 	_ 
16984 - - - 

_17263,9 

	

_22352,5 	20 (A) 
22710,7 

156800,0 - Ca 

	

435 	20 (AL: 	 

	

436 	1 (B).  

	

g39 	 (c):; 

	

_500_ 	 
2086 

2182_ 
4125 
4143,6 

TELEGRAFI A 

1 (D) 110 (D) 
20 (A) 

1 B) 3Ó3) 
1 (C) 14 (C) 

20(A), 

3 (B) 

14 (C1 

2 (B) -6 (E,H,N) -7 (K) -9 (D,G) -12(1 
-13 (M,C) -16J-17 (A,F) -18 (L) 

^ 

IA I 

21 (A 

21 (A. a P.) 
21 (A a P) 

• ,, 

2 (B) - .13.(M). 	16 (J) 
13(0_ - 17 (A)=6 	 _ 
6 (I) - 9 (D) - 18 (L) 

1.,.. 	

8 (R,S,T,LI 
21 (A a Q) 

o nwenn re•Inwn e. ”. .......- ,...1.4,, n-,..•17.emon,,..n, key,. r.e vraeur ,■.............../ es,A...•.......-,.., nos.... *em, 

TELEFONIA 

LISTAS DE CHAMADA 

5 (A, 
D,N) 

•2 

(7) 



NOTAS REFERENTES À TABELA 

1. Os narre/os situadas abaixo das colunas de tr:ansmissão e escuta indicam os 

horários (urc) cb- transmissão ou escuta, enguanto que as letras, indicam as 

respectivas esta0es costeiras da RENEC, que operam narqueles horários, a sa 

ber: 

1 

2 

- 01:00, 

- 00:03, 

	

05:00, 	09:00, 

	

03:03, 	06:03, 

13:00, 
09:03, 

17:00 c'21:00 

12:03, 	15:03, 18:03 e 21:03 

3 - 03:30, 15:00 e 22:00 

4 - 01:30, 08:00 e 19:30 

5 - 01:03, 06:03, 	10:03, 12:03, 15:03 e 21:03 

6 - 01:33, 04:33, 	07:33, 10:33, 13:33, 	16:33, 19:33 e 22:33 

7 - 00:03, 09:03, 	12:03, 15:03, 18:03 e 21:03 

8 - Escuta continua no canal 16, desde que a estação não se cnoontre 	em 

tráfego. 

9 - 01:03, 04:03, 	07:03, 10:03, 13:03, 	16:03, 19:03 e 22:03 

10 - 03:00, 14:30 e 21:30 

11 - 03:30, 07:30 e 19:00 

12 - 02:33, 	11:33, 	14:33, 17:33, 20:33 e 23:33 

13 - 02:03, 05:03, 	08:03, 11:03, 14:03, 	17:03, 20:03 e 23:03 

14 - 02:30, 	14:00 e 20:30 

15 - 02:00, 07:00 e 18:30 

16 - 01:03, 	10:03, 	13:03, 16:03, 19:03 e 22:03 

17 - 00:33, 03:33, 	06:33, 09:33, 12:33, 	15:33, 18:33 e 21:33 

18 - 02:33, 	15:33, 	08:33, 11:33, 14:33, 	17:33, 20:33 e 23:33 

19 - 03:30 e 18:00 
20 - 01:00, 	03:00, 	05:00, 07:00, 09:00, 	11:00, 13:00, 	15:00, 17:00, 21:00 e 

23:00 

21 - Escuta Oantinua. 

ESI'AÇEES =MIRAS: 

A - RIO DE JANEIRO 
B BEL2M 
C - RECIFE 
D RIO GRANDE 
E - MANAUS 
E - SANFAW4 
G - SÃO LUÍS 

H - FORTALEZA 
• - NATAL 
J SALVADOR 
K 
L VITÓRIA 
M ITAJ7-5_1 
N SANPC S 

O - PO= ALEGRE 
P PARANAGUÁ 
Q ITAOCA 
,R SÃO SEBASTIÃO 
S MACAPÁ 
T - LAGUNA 
U CAIOBÁ 

2. Quando em uma mesma linha estão indicadas duas freq-nnolas, a que ser 	es 
oa1.hida para a transmissão, dependerá das condiçoe-  s de propagação. 

ANEYD II 	 03. 
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ANEXO II 

TABELA 1 - FRIsQtÊNWAS PARA RADIOTELEFORIA SINPTF',X NA FAIXA DE 2 MHz a 23 r4Iz 

1. As estaçOes dá navios que operam nesta faixa deverão estar equipaclis, Obri-
gatoriamente, cem as seguintes freqüências: 

2.182 kHz - para Chamada e socorro 
4.125 kHz - para chmada e socorro 
uma freqüência de trabalho cem a RENEC, (conforme o previsto no item 6.2). 

2. FREQU1 NC1AS: 

FREQWNCIA (kHz) UTILIZAÇÃO 

2.086,0 B (1 a 14) 
2.089,5 B (1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 14) 
2.096,0 B (4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13) 
2.182,0 USO OBRIGATÓRIO - CHAMADA E SOCORRI) 
2.638,0 COMUNICAÇÃO ENTRE BARCOS 
4.125,0 USO OBRIGATÓRIO - CHAMADA E SOCORRO 
4.131,2 C - G 
4.137,4 D 
4.143,6 B (1a14) -C-D-F- G) 
4.425,6 C - G 
4.431,8 D 
6.218,6 C - F - G 
8.291,1 B (1a14) -E-F- G 

12.432,3 F 	- G 	'XIII 

12.435,4 E 
16.587,1 A 
16.590,2 A 
22.124,0 A 
22.127,1 A 
22.130,2 A 

.22.133,3 A 

NOTAS referentes  à tabela: 

A - Freqüência de trabalho, sem uso específico no Brasil; 

B - .Freqüência de trabalho com estações costeiras da REREC. Os n€imeros entre 
parênteses representam quais as estações costeiras operam na frequência: 
1 - Rio de Janeiro 6 - Santarém 10 -- Salvador 
2 - Belém 7 - São Luís 11 - Ilhéus 
3 - Recife 8 - Fortaleza 12 - Vitória 
4 - Rio Grande 9 - Natal 13 - Itajal 
5 - Manaus 14 - Santos 

C - FreqCência de trabalho can estaçOes costeiras da SUEEPE, As fregüenci as de 
4.131,2 kHz e 4.425,6 kHz estão destinadas para comunicação duplex. Entre-
tanto, excepcionalmente, podem ser utilizadas em simplex. 

D - Freqüência de trabalho com estagies costeiras de associaçx3es de iatismo. 
As freqüências de 4.137,4 kHz e 4.431,8 kHz estão destinadas para comunica 
ção em dupiex. Entretanto, como exceção, podam sèr utilizadas em simpiex.-  

Ç-2----?2 
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E - Freqtncia c'a^ trabalho can estações costeiras de assOciaç6es do iatismo, 
guando da realização de regatas internacionais e com a coordenação do Mi 
nisiário da Marinha. 

F Freqt.ncia 	trabalho com estações costeiras privadas autorizadas para lo 
cais não atendidos pela IENEC. 

G - FregnIcia de trabalho com estaçães costeiras privadas de entidades dedica 
das às atividades da pesca. 

3. CY3SERVATES =MS A.  ESTA FAIXA.: 

A - Poderão ser utilizadas as classes de emissão A3J, A3A, A3H e A3; todavia, 
as emissões A3H e A3 sonente serão autorizadas ate 01/jan/82. 

B A potência máxima permitida para as estaçSas de navios e. de 1.500 W PEP.. 

05. 
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ANEXO II 

LEABEIA 2 - FRLMJNCIAS EM RADICTETEECNI.A NA FAIXA UE 156 MHz a 174 MHz 

1. As estações de navios que operam nesta faixa deverão estar equipadas, obri-
gatoriamente, com as seguintes freqüências: 

156,8 MHz (canal. 16) - para chamada e socorro 
156,3 MHz (canal 06) - comunicação entre barcos 
una freqCência de trabalho com a REME C. (conforme previsto no item 6.2). 

2. TABELA DE FREQCÉNC11`:S (em MHz) 

NAVIO CeSTEIRA CANAL N9 urTLIZAÇÃO 

156,025 160,625 60 
156,050 160,650 01 A 
156,075 160,675 61 A 
156,100 150,700 02 A 
156,125 160,725 62. A 
156,150 160,750 03 A 
156,175 160,775 63 A 
156,200 160,800 04 A 
156,225 160,825 64 A 
156,250 160,850 05 A . 
156,275 160,875 65 A 
156,300 06 USO OBRIGATÓRIO - COMUNICAÇÃO ENTRE 

BARCOS 
156,325 160,925 66 A .. 
156,350 160,950 '07 A 
156,375 156,375 67 D (8) 	- F (1) 	- I 
156,400 08 ENTRE BARCGW, - 29 CANAL - OPCIONAL 
156,425 156,425 68 C (5) 	- F 	(5) 
156,450 156,450 09, . C (3) 	D 	(6) 	E(5) 	- F 	(4) .- G 
156,475 156,475 69 C 	(6) 	D 	(3) 	F 	(6) 
156,500 156,500 10 D (5) 	- E 	(7) 
156,525 156,525 70 C (7) 	- F (7) 	- G 
156,550 156,550 11 E 	(3) 
156,575 156,575 71 C 	(8) 	D 	(4) 	E 	(6) 	E 	(8) 	I 
156,600 156,600 12 C 	(1) 	D (1) 	E 	(1) 	F 	(2) 
156,625 72 A 
156,650 156,650 1.3 E 	(4) 
156,675 156,675 73 A 
156,700 156,700 14 C 	(2) 	D 	(2) 	E 	(2) 	E 	(3) 
156,725 156,725 74 E 	(6) 	 . 
156,750 156,750 1.5 c 	(4) 	D(7) 	H 
156,800 156,800 16 USO OBRIGATÓRIO -- CHAMADA E SOCDRTO 
156,850 156,850 17 A 
156,875 77 A 
156,900 161,500 18 A 
156,925 161,525 78 A 
156,950 161,550 19 A 
156,975 161,575 79 A 
157,000 161,600 20 A 
157,025 161,625 80 A 
157,050 156,050 ou  

• 

161,650 21 
157,075 161,675 81 A 
157,100 161,700 22 A 	, 
157,125 161,725 82 
157,150 156,150 ou 

• 161,750 23 B 	(1 a 21) 

06. 



NAVIO COSTEIRA COSTEIRA CANAL N9 UTILIZAÇÃO' 

156,175 ou 
161,775 83 A 

157,200 161,800 24 . B 	(1 a 21) 
157,225 161,825 84 A 
157,250 161,850 25 B 	(1 a 21) 
157,275 161,875 85 B 	(1) 
157,300 161,900 26 B (1 a 21) 
157,325 161,925 86 B 	(1) 
157,350 161,950 27 B (1 a 21) 
157,375 161,975 87 B 	(1) 
157,400 162,000 28 B a a 21) 
157,425 162,025 88 B 	(1) 

NOTAS referentes à tabela: 

A - Freqüência de trabalho, sem uso especifico no Brasil. 
B - Freqüência de trabalho com estações costeiras da RENEC. 

Os números-  entre parênteses representam quais as estações costeiras que 
operam na freqüncia: 

1 - RIO DE JANEIRO 8 - FORTALEZA 15 - PORTO ALEGRE 
2 - BELÉM 9 - NATAL 16 - PARANAGUÃ 
3 - RECIFE 10 - SALVADOR 17 - ITAOCA 
4 - RIO GRANDE 11 - ILHÉUS 18 - SÃO SEBASTIÃO 
5 - MANAUS 12 - VITORIA 19 - MACAPÃ 
6 -- SANTARÉM 13 - ITAJAÍ 20 - LAGUNA 
7 - SÃO LUÍS 14 - SANTOS 21. - cpaceã 

C - Fraqüência de trabalho CM estações costeiras de associações de iatismo. 
niinero entre parênteses indica a ordem de prioridade de utilização do 

canal. 
D - Freqüência de trabalho para estações costeiras privadas autorizadas para 

locais n atendidos pela RENEC. O nUffero entre parênteses indica a or-
dem de prioridade de utilização do canal. 

E - Freqüênci_a de trabalho para operações portuárias. O níTmero entre parênte 
ses indica a ordem de prioridade de utilização do canal. 

F - Freqüência de trabalho para operações portuárias de Marinas. O 	njimero 
entre parênteses indica a ordem de prioridade de utilização do canal. 

G - As freqüências 156,450 MHz e 156,525 MHz estão destinadas para comunica-_ 
çoes entre embarcações de pequeno porte e estações costeiras que as aten 
dam, principalmente em operações que envolvam aeronaves. 

H - A freqüência 156,750 MHz se destina à transmissão de avisos meteorológi-
cos. 

I - A freqüência 156,375 MHz ë destinada preferencialmente para uso de mari 
nas. 

3. OBSERVAÇõES GERAIS PARA ESTA FAIXA DE FREQÜÊNCIAS 

A - Os equipamentos das estações de navios terão potência máxima de portado 
ra de 25 Watts, com possibilidade de ser facilmente reduzida a um valdr 
igual ou inferior a 1 Watt. 

B - É vedada a utilização de potência superior a 1 Watt nos canais 15 e 17, 
até 01/jan/83. 

C - A classe de emissão a ser utilizada 6 16F3. 

ANEXO II 07. 
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ANEXO II 

[----.- 	  
TABELA 3 - FFEVÊNCIAS PARA RADIMEEEFCNIA DUPLEX NA FAIXA DE 2 MHz a 23 MHz 

1. As estações de navios que operam nesta faixa deverão estar equipadas, obriga 
toriamente, dam as seguintes freqüencias: 

2.182 kHz - para damada e socorro 
4.125 kHz - para d-iamada e socorro 
uma freqdencia de trabalho da RENEC,(conformeo previsto no item 6.2). 

2. TABELA 	 FREQURNCIAS (em kHz) 

NAVIO 	1- 	owlEIR75. CANAL N9 urnizAçÃo 

4.066,1 4.360,5 402 A 
4.069,2 4.363,6 403 A 
4.072,3 4.366,7 404 B(1 a 14) 
4.075,4 4.369,8 405 B(1, 	2, 	3, 	5, 	8, 	11, 	13) 
4.078,5 4.372,9 406 A 
4.081,6 4.376,0 407 A 	 1 
4.084,7 4.379,1 408 A 
4.087,8 4.382,2 409 B(1, 	4, 	6, 	7, 	9, 	10, 	12, 	14) 
4.090,9 4.385,3 410 A 
4.Q94,0 4.388,4 411 A 
4.097,1 4.391,5 412 A 
4.100,2 4.394,6 413 A 
4.103,3 4.397,7 414 A 
4.106,4 4.400,8 415 A 
4.109,5 4.403,9 416 B(1, 	5, 	8, 	10, 	12, 	14) 
4.112,6 4.407,0 417 A 
4.115,7 4.410,1 418 A 	i 

4.118,8 4.413,2 419 B(1, .2, 	3, 	4) 
4.125,0 4.419,4 421 USO OBRIGATÓRIO-C[11MM E SOCORRO 
4.128,1 4.422,5 422 A 
4.131,2 4.425,6 423 C 
4.134,3  4.428,-, 424 A 
4.137,4 4.431,8 425 D 

.4.140,5 4.434,9 426 A 
6.200 6.506,4 601 A 
6.203,1 6.509,5 602 A 
6.206,2 6.512,6 603 A 
6.212,4 6.518,8 605 A 
6.215,5 6.521,9 606 FEEWn:NcIA a CHAMADA 
8.198,1 8.722 802 A 
8.201,2 8.725,1 803 A 
8.204,3 8.728,2 804 A 
8.207,4 8.731,3 805 A 
8.210,5 8.734,4 806 A 
8.213,6 8.737,5 807 A 
8.216,7 8.740,6 808 A 
8.219,8 8.743,7 809 A 
8.222,9 8.746,8 810 A 
8.226 8.749,9 811 A 
8.229,1 8.753 812 A 
8.232,2 8.756,1 813 A 
8.235,3 8.759,2 814 A 
8.238,4 8.762,3 815 A 
8.241,5 8.765,4 816 A 
8.247,7 8.771,6 818 A 
8.250,8 8.774,7 819 B(1 a 14) 
8.253,9 8.777,8 820 A 
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NAVIO COSTEIRA CANAL 	N9 

......„ 

UTILIZAÇÃO 

8.257,0 8T7R579----  B (1 a 14) FREWCNCIA [E CIWADA 
8.260,1 3.784,0 822 B 	(1, 	2, 	10, .13) 
8.263,2 8.787,1 823 A 
8.266,3 8.790,2 824 B 	k3, 	4, 	6, 	7, 	11, 	14) 
8.269,4 8.793,3 825 A 
8.275,6 8.799,5 827 A 
8.278,7 8.802,6 828 B 	(1, 	3, 	4, 	8, 	12) 
8.281,8 8.805,7 829 A 
8.284,9 8.808,8 830 B 	(1, 	2, 	5, 	9) 

12.330 13.100,8 1.201 A 
12.333,1 13.103,9 1.202 A 
12.336,2 13.107 1.203 A 
12.339,3 13.110,1 1.204 A 
12.342,4 13.113,2 1.205 A 
12.345,5 13.116,3 1.206 A 
12.348,6 13.119,4 1.207 A 
12.351,7 13.122,5 1.208 A 
12.354,8 13.125,6 1.209 B 	(6) 
12.357,9 12.128,7 1.210 A 
12.361 13.131,8 1.211 B 	(3) 
12.364,1 13.134,9 1.212 A 
12.367,2 13.138 1.213 A 
12.370,3 
12.373,4 

13.141,1 
13.144,2 

1.214 
1.215 

B 	(1) 
A 	° 

12.376,5 13.147,3 1.216 A 
12.379,6 13.150,4 1.217 A 
12.382,7 13.153,5 1.218 A 
12.385,8 13.156,6 1.219 B 	(14) 
12.388,9 13.159,7 1.220 A 
12.392 13.162,8 1.221 B 	(1) 
12.395,1 13.165,9 1.222 A 
12.398,2 13.169 	, 1.223 B 	(5) 
12.401,3 13.172,1 1.224 A 
12.404,4 33.175,2 1.225 A 
12.407,5 13.178,3 1.226 A 
12.410,6 13.181,4 1.227 A 
12.413,7 13.184,5 1.228 B 	(2,4) 
12.416,8 13.187,6 1.229 A 
12.419,9 13.190,7 1.230 A 
12.423 13.193,8 1.231 A 
12.426,1 13.196,9 1.232 A 
16.460 17.232,9 1.601 A 
36.463,1 17.236 1.602 A 
16.466,2 17.239,1 1.603 A 
16.469,3 17.242,2 1.604 A 
16,472,4 17.245,3 1.605 A 
16.475,5 17.248,4 1.606 B 	(3) 
16.478,6 17.251,5 1.607 A 
16.481,7 17.254,6 1.608 A 
16.484,8 17.257,7 1.609 A 
16.487,9 17.260,8 1.610 A 
16.491,0 17.263,9 1.611 B 	(1) 
16.494,1 17.267 1.612 A 
16.497,2 17.270,1 1.613 B 	(1) 
16.500,3 17.273,2 1.614 A 
16.503,4 17.276,3 1.615 A 
16.506,5 17.279,4 1.616 A 
16.509,6 17.282,5 1.617 B 	(4) 
16.512,7 17.285,6 1.618 A 
16.515,8 17.288,7 1.619 

Anexo II 09 



NAVIO 0W1'EIRA CANAL N9 UTILIZAÇÃO 

16.518,9 17.291,8 1.620 A 
16.522 17.294,9 1.621 B (1) 
16.525,1 17.298 1.622 A 
16.528,2 17.301,1 1.623  
16.531,3 37.304,2 1.624 
16.534,4 17.307,3 1.625 A 
16.537,5 17.310,4 1.626 A 
16.540,6 17.313,5 1.627 A 
16.543,7 17.316,6 1.628 A 
16.546,8 17.319,7 1.629 A 
16.549,9 17.322,8 1.630 A 
16.553 '7.325,9 1.631 A 
16.559,2 17.332,1 1.633 B (2) 
16.562,3 17.335,2 1.634 A 
16.565,4 17.338,3 1.635 A 
16.568,5 17.341,4 1.636 A 
16.571,6 17.344,5 1.637 A 
16.574,7 17.347,6 1.638 A 
16.577,8 17.350,7 1.639 A 
16.580,9 17.353,8 1.E40 A 
16.584 17.356,9 1.641 A 
22.003,1 22.599,1 2.202 A 
22.006,2 22.602,2 2.203 A 
22.009,3 22.605,3 2.204 A 
22.012,4 22.608,4 2.205 P 
22.015,5 22.611,5 2.206 A 
22.018,6 22.614,6 2.'207 A 
22.021,7 22.617,7 2.208 A 
22.024,8 22.620,8 2.209 A 
22.027,9 22.623,9 2.210 A 
22.031 22.627 2.211 A 
22.034,1 22.630,1 2.212 A 
22.037,2 22.633,2 2.213 A 
22.040,3 22.636,3 2.214 A 
22.043,4 22.639,4 2.215 A 
22.046,5 22.642,5 2.216 A 
22:049,6 22.645,6 2.217 A 
22.052,7 22.648,7 2.218 A 
22.055,8 22.651,8 2.219 A 
22.058,9 22.654,9 2.220 A 
22.062,0 22.658,0 2.221 B (1) 
22.065,1 22.661,1 2.222 A 
22.068,2 22.664,2 .2.223 A 
22.071,3 22.667,3 2.224 • A 
22.074,4 ' 22.670,4 2.225 A 
22.077,5 22.673,5 2.226 A 
22.080,6 22.676,6 2.227 A 
22.083,7 22.675,7 2.228 A 
22.086,8 22.682,8 2.229 A 
22.089,9 22.685,9 2.230 A 
22.093 22.689 2.231 A 
22.096,1 22.692,1 2.232 A 
22.099,2 22.695,2 2.233 A 
22.102,3 22.698,3 2.234 A 
22.105,4 22.701,4 2.235 A 
22.108,5 22.704,5 2.236 A 
22.111,6 22.707,6 2.237 A 
22.114,7 22.710,7 2.238 B (1) 
22.117,8 22.713,8 2.239 . A 
22.120,9 22.716,9 2.240 A 

f.;) 
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NOTAS referentes à  t~la: 

A - Freqüência de trabalho sem uso especifico no Brasil. 
B - Freqüência de trabalho com estações costeiras da RENEC. 

Os nárercs entre parênteses indicam quais as costeiras que 
qüência: 

utilizam a fre 

1 - RIO DE JANEIRO 6 - SANTARÉM 12 - VITÓRIA 
2 - BET:rm 7 - SÃO LUÍS 13 - ITAJA1 
3 - RECIFE 8 - FORTALEZA - SANTOS 
4 - RIO GRANDE 9 - NATAL 15 - PORTO ALEGRE 
5 - MANAUS 10 - SALVADOR 16 - PARANAGUÁ 

11 - ILHÉUS 

C - Freqüência de trabalho an 

D FreqrAlcia de trabalho obra 

estações costeiras 

estações costeiras 

da SUDEPE. 

de associações de iatismo. 

3. CBSERVMES GERAIS PARA ESTA FAIXA DE FREQÜÊNCIAS 

A - Poderão ser utilizadas as classes de Emissão A3J, A3A, A3H e A3, toda 
via, as emissões A3H e A3 s6 podem ser autorizadas ate Ol/jan/82. 

B - A potência máxima que pode ser autorizada às estações de navios é de 
1.500 W PEP. 

ANEXO II 	 11. 



INSTRUÇ:AD N9 04/81. - LEN'IEL 	 ANEXO II 

[TA13ELA 4 - FR6Qtf,'NCIAS PARA RADIOTEL' EGRAFIA 

1. Todas as esta0es de navios que operam em ra3iotelegrafia deverão estar 
padas, obrigatuiamente, com as seguintes freqüências: 

500 kHz - para chamada e socorro 
uma freqüência de Chamada do grupo A 
uma freqüência de Chamada do grupo B 

amsulte as tabelas .2.1 e 2.2 e selecione as freqáêr.cias 
de acordo com a estação costeira com a qual mantenha oon 
tato mais freqüente). 

uma freqüência de trabalho da INEC. 

2. FREQ02NCIPS: 

2.1 - Freqüências de chamada  em telegrafia nas quais a RENEC mane:dm escuta. 

GRUPO FREQCÊNCIPS 

C
A
A AL 4 

4.181,2 - 	4.181,6 8.362,4 - 8.363,2 12.543,6 •- 12.544,8 

B 
CANAL 5 

4.181,6 - 	4.182,0 8.363,2 - 8.364 12.544,8 - 12.546 

A 
CANAL 4 

16.724,8 - 16.726,4 
• 

B 
CANAL 5 

16.726,4 - 16.728 

A 
CANAL 2* 

22.229 - 22.231 

CAVAI, 3* , 	, 
22.231 - 22.233 

* Saliente pela estação do Rio de Janeiro 

2.2 - Freqüências de Chamada consignáveis às  estações de navios para telegra-
fia Morse Al. 

GRUPO 
S RIES 

DE 
CANAIS 

FAIXAS 	(kHz) 

4.000 6.000 8.000 

1 4.180,00 - 4.180,40 6.270,00-6.270,60 8.360,00 - 8.360,80 

A 2 
3 

4.180,40 - 4.180,80 
4.180,80 - 4.181,20 

6.270,60-6.271,20 
6.271,20-6.271,80 

8.360,80 --8.361,60 
8.361,60 - 8.362,40 

4 4.181,20 - 4.181,60 6.271,80-6.272,40 8.362,40 - 8.363,20 

B 5 
6 

4.181,60 - 4.182,00 
4.182,00 - 4.182,40 

6.272,40-6.273,00 
6.273,00-6.273,60 

8.363,20 - 8.364,00 
8.364,00 - 8.364,80 

GRUPO 
SÉRIES 

DE 
CANAIS 

FAIXAS 	(kHz) 

12.000 16.000 22.000 

1 12.540,00-12.541,20 16.720,00-16.721,60 22.227,00-22.229,00 
2 12.541,20-12.542,40 16.721,60-16.723,20 22.229,00-22.231,00 

A 3 12.542,40-12.543,60 16.723,20-16.724,80 - 	- 
4 12.543,60-12.544,80 16.724,80-16.726,40 - 	- 

5 12.544,80-12.546,00 16.726,40-16.728,00 22.231,00-22.233,00 
6 12.546,00-12.547,20 16.728,00-16.729,60 22.233,00-22.235,00 

equi 
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WEN. referente ao quadro 2.2: 

As freqüências acima representam os limites das faixas. As freqüências a se 
rem consignadas devem estar espaçadas de 0,1 kHz dos limites das faixas e ce 

0,1 kHz entre si. 

2.3 - Freqüências consignáveis is estações  de navio, para telegrafia  dr. i'aixa 
larga, fac-slmile e  sistemas  espsrs  de transmissao: 

LIMITE 
(kHz) 

FEÈIWNCIAS 
(kHz) 

LIMITE 
(kHz) 

4.146,6 

4.148,6 	a 
4 4.150,6  
(,ifrcsõncias) 4.162,5  
6.226,6 	a 

6.224,6 6.242,6  6 

(5 frecipléias) 6.244,5 
8.302 	a 

8.300. 8.326 

(7 tpngncias) 8.328 
12.441,5 	a 

12.439,5 12.477,5 
. 

:(10 freqüências) 12.479,5 
16.598,4 	a 

16.596,4 16.634,4 . 	. 

. (10 freqüências) 16.636,5 
22.142 	a 

22.139,5 158 	• 22,15$ 
 

(5 freqüências) 22.160,5 

LIMITE 
(kHz) 

 	FFEWSCIPS 
(kHz) 

LIM1TE 
(k[12) 

4.166 

4.168 

(1 fr Qüência) 4.170 

6.248 

6.250 	e 
6.254 

-(2 freqüências)  
8.333,5 a 
8.341,5  8 

(3 freqüências) 

6.256 

8.343,5  
8.331,5 

12.483 

12.485 	e 
1 12.489  
(2 freqüências) 12.491 

1).640 

16.642 	a 
16.658  1 

(5 freqüências) 16.660 

22.164 

22.166 	a 
2 22.190  
(7 freqüências) 22.192 

NOTA referente ao quadro 2.3: 

A separação entre freqüências 6 4 kHz. 
A banda de guarda e 2 kHz. 

2.4'- Freqüências consignáveis às estadões de navio para  transmissão  de dados  
oeeano9rficos: 

LIMITE 
(kHz) 

FREQüÈNCIAS 
(kHz) 

LIMITE 
(kHz) 

4.162,5 
4.162,9 a 	4.165,6 

(10 freqüências) 
4.166 

6.244,5 

8.328 

6.244,9 a 	6.247,6 

(10 freqtlencias) 
8.328,4 a 	8.331,1 

(10  freqüências)  
12.479,9 a 12.482,6 

(10 freqüências) 	• 

6.248 

8.331,5 

12.483 12.479,5 

16.636,5 16.636,9 	a 16.639,0 	. 
(10 frognj;ncias) 

16.640 

22.160,5 22.160,9 a 22.163,6 

(10 freqüelncias) 
22.164 

NOTA referente ao quadro 2.4:. 

A separação entre freqüências 6 de 0,3 kHz.. 
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A banda de guarda 6 de 0,4 kHz. 

2.5 - Freqüências  associadas em pares, consïgnjiveis às estações de navio em 
sistemas de telegrafia por impressao direta em faixa estreita e 	de 
transmissão de dados a velocidades não superiores a 100 Bauds. 

LIMITE INFERIOR 
(kHz) 

FPEÇCÊNCUS 
(kHz) 

LIMITE SUPERIOR 
(kHz)  

4.170 

	

4.170,5 a 	4.177 

(14 freqü6=as)  

	

6.256,5 a 	6.267,5 

(23 freqüências) 

4.177,25 

6.267,75 6.256 

8.343,5 8.344 	a 	8.357 

(27 freqüêncjas) 
8.357,25 

12.491 —12:4-91,5 a -1-2.51-9,5 

(57 freqüências) 
16.660,5 a 16.694,5 

(69 freqüências)  
22.192,5 a 22.225,5 

(67 freqüências) 

12.519,75 

16.660 16.694,75 

22.192 22.225,75 

NOTA referente ao quadro 2.5: 

A separação entre freqüências é de 0,5 kHz. 
A banda de gu,E.rda 6 de 0,5 kHz. 

2.6 - Freqüências não associadas em pares, consignáveis .s estações de navio 
em sistemas de telegrafia  por inpressao direta em faixa estreita 	e 
tranmissas de dados a velocidades não supei'lores a 100 Bauds. 

FAIXAS 	DE 	FREQUÊNCI AS 
S.'RTE 
N9 

4 MHz 6 MHz 8 MHz 12 MHz 16 MHz 22 MHz 25 MHz 

22.226 
2 4.178 6.268,5 8.298,1 12.520,5 16.695,5 22.226,5 25.076,8 
3 	. 25.077,3 
4 4.179 6.269,5 8.299,1 12.521,5 16.696,5 25.077,8 
5 4.179,5 8.299,6 12.522 16.697 25.078,3 
6 8.357,5 12.522,5 16.697,5 25.078,8 
7 12.523 16.698 25.079,3 
8 12.523,5 16.698,5 25.079,8 
9 12.524 16.699 25.080,3 
10 12.524,5 16.699,5 25.080,8 
11 12.525 16.700 25.081,3 
12 12.525,5 16.700,5 25.081,8 
13 12.526 16.701 25.082,3 
14 12.526,5 16.701,5 25.082,8 
15 16.702 25.083,3 
16 16.702,5 25.083,8 
17 16.703 25.084,3 
18 16.703,5 25.084,8 
19 ' 16.704 25.085,3 
20 16.704,5 25.085,8 
21 16.705 25.086,3 
22 16.705,5 25.086,8 
23 25.087,3 
24 25.087,8 
25 ' 25.088,3 

, 
27 , 25.089,3 
28 25.089,8 



2.7 - Freqüências de trabalho  consignáveis às estações de navio, para telegra-
fia Mor Se (A1). 

LIMITE 
(kHz) 

l,141,Qffi `CEAS 
(kHz) 

LIMITE 	
__ 

(kHz) 	
-- 

8.357,75 
______ 

8.358,5 a 	8.359,5 

(3 freqüências) 
8.359,75 

_ 

12.526,75 12.528 	a 12.538,5 

(22 fre gênclas) 
12.539,6 

16.705,8 16.707,00 a 16.719 

(25 fr 	üências) 
16.719,8 

, 

22.250,00 *22.250,5 	a 22.309 

(118 freüêncdas) 
22.310,5 

* NOTA referenb2 ao quadro 2.7: 

As freqüências de 22.305 kHz - 22.306 kHz - 22.307 kHz - 22.308 kHz- 22.309 
kHz - 22.287,5 kHz - 22.288,5 kHz - 22.289,5 kHz não po 
dam ser consignadas. 

A separação entre freqüências é de 0,5 kHz. 
A banda de guarda de 0,25 kHz. 

2.8 - Frecg1=.11.3áyis às estações de navio, para chamada seletiva ntr. 
norica. 

---- 	LIMITE 
(kHz) 

FREQUÊNCIAS 
(kHz) 

LIMITE 
. 	(kHz) 

4.187,2 
4.187,6 6 

(1 freqüência) 
4.188 

6.280,8 

__ 

6.281,4 

(1 freqüência) 
6.282 

8.374,4 . 	8 . 375 2 , 

(1 freqüência) 
8.376 

12.564 12.561,6 12.562,3 e 12.562,8 

(2 freqüências) SEPARAÇÃO: 0,5 

16.748,8 

_ 

16.749,9 e 16.750,4 

(2 freqüências) SEPARAÇÃO: 0 5 
16.752 	• 

22.247 
__  

248 	e 22.245,5 

(2 freqüências) SEPARAÇÃO: 0,5 
22.250 

2.9 - Freqüências de trabalho consignáveis às estações de navio, para telegra-
fia Morse (Ai), em velocidade ue não exceda a 40 Bauds. 

StIRI,E N9 FAIXAS 
4 MHz 6 MHz 8 MHz 12 MHz 16 MHz 

. 
a)  
b)  r c) 4.188,5 6.282,75 8.377 

8.377,5 

,12.565,5 
12.566 

12.566,5 

16.754 
16.754,5 
16.755 
16.755,5 



SÉRIE 	N9 
FAIXA 

4 MHz 68DHz 8 MHz 12 MHz 16 MHz 
2. 4.189 6.283,5 8.278 12.567 16.756 
a)  12.567,5 16.756,5 
b)  8.378,5 16.757 
c)  12.568 16.75;,5 

3. 4.189,5 6.284,25 8.379 12.568,5 16.758 
a)  12.569 16.75P,5 
b)  8..?.79,5 16.759 
c)  12.569,5 16.759,5 

4. 
a)  12.570,5 16.760,5 
b)  8.380,5 16.761 
c)  12.571 16.761,5 

5. 4.190,5 6.285,75 8.391 12.571,5 16.762 
a) 12.572 16.762,5 
h) 8.381,5 16.763 

'c) 	, 12.572,5 16.763,5 
6. E-.191 6.286,5 8.382 12.573 16.764 
a)  12.573,5 16.764,5 
b)  8.382,5 16.765 
c)  12.574 16.765,5 

7. 	, 4.191,5 6.287,25 8,383 12.574,5 16.766 
a)  12.575 16.766,5 
b)  8,383,5 16.767 
c) ' 12.575,5 16.767,5 

8, 4.192 6,288 8.384 12.576 16.768 
a) 12.576,5 16.768,5 
h) 	. 8.384,5 16.769 
c) 12.577 16.769,5 

9. 4.192,5 6.288,75 8.325 12.577,5 16.770 
a) . 12.578 16.770,5 
b)  8.385,5 16.771 

c)-- 
. 12.578,5 . 16.771,5 

10. . 
a)  12.579,5 16.772,5 
b)  8.386,5 16.773 
c)  12.580 16.773,5 

11. 4.193,5 6.290,25 8.387 12.580,5 16.774 
a) 12.581 16.774,5 
b) 8.387, 5 16.775 
c) 12.581,5 16.775,5 

12. 4.194 6.291 8.388 12.582 16.776 
a) 12.582,5 16.776,5 
h) 8.388,5 16..777 
c) 12.583 16.777,5 

13. 4.194,5 6.291,75 8.389 12.583,5 16.778 
a) 12.584 16.778,5 
b) . 8.389,5 16.779 
c) 12.584,5 16.779,5 

14. 4.195 6.292,5 8.390 12.585 16.780 
a)  12.585,5 16.780,5 
b)  8.390,5 16.781 
c) 12.586 16.781,5 

15. 4.195, 6.293,25 8.391 12.586,5 16.782 
a) • 12.587 16.782,5 
b)  8.391,5 16.783 
c)  12.587,5 16.783,5 

16. 4,196 6.294 8.392 12.588 16.784 
a) , 12.588,5 16.784,5 
b)  8.392,5 16.785 
c) . 32.589 16.785,5 
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SÉRIE 	N9 F AI 	X AS - 
12 Mhz 
12.587  5---  
12.590 

12.590,5 

16 Miz  
16.786 
16.786,5 
16.787 
16.78,,5 

4 MHz 6 MEz 8 Allz 
17. 
a)  
b)  
c)  

4.196,5 6.294,75 8.393 

8.393,5 

18. 4.197 6.295,5 8.394 12.591 16.788 
a)  12.591,5 16.788,5 
b)  8.394,5 16.789 
c)  12.592 16.789.5 

19. 
a)  12.593 16.790,5 
b)  8.395,5 16.791 
c)  12.593,5 16.791,5 

20. 4.198 6.297 8.396 12.594 16.792 
a)  12.594,5 16.792,5 
b)  8.396,5 16.793 
c)  12.595 16.793,5 

21. 4.198,5 6.297,75 8.397 12.595,5 16.794 
a)  12.596 16.794,5 
b)  8.397,5 16.795 
c)  12.596,5 16.795,5 

22. 
a)  12.597,5 16.796'5 
b)  8.398,5 16.797' 
c)  12.598 16.797,5 

23. .199,5 6.299,25 8.399 12.598,5 16.798 
a) 12.599 16.798:5 
b)  8.399,5 16.799 
c)  12.599,5 16.799,5 

24. .1.200 6.300 8.400 12.600 16.800 
a)  12.600,5 16.$00,5 
b)  8.400,5 16.801 
c)  12.601  16.801,5 

25. 4.200,5 6.300,75 8.401 12.601,5 16.802 
a)  12.602 16.802,5 
b)  8.401,5 . 16.803 
c)  12.602,5 16.803,5 

26.. 4.201 6.301,5 8.402 12.603 16.804 
a)  12.603,5 16.804,5 
b)  8.402,5 16.805 
c)  1  12.604 16.805,5 

27. 4.201,5 6.302,25 8.403 12.604,5 16.806 
a)  12.605 16.806,5 
b)  8.403,5 16'. 807 
• c) 12.605,5 16.807,5 
28. 

a) 12.606,5 16.808,5 
b)  
c)  

• 
■ 

8.404,5 1 
12.607 

16.809 
16.809,5 

29. 4.202,5 6.303,75 8.405 12.607,5 16.810 
a) 12.608 16.810,5 
b).  8.405,5 16.811 
c) 12.608,5 16.811,5 

30. 4.203 6.304,5 8.406 12.609 16.812 
a)  12.609,5 16.812,5 
b)  8.406,5 16.813 
c)  12.610 16.813,5 

31. 4.203,5 6.305,25 8.407 	• 12.610,5 16.814 
a)  12.611 16.814,5 
b) . 8.407,5 16.815 
c) 12.611,5 16.815,5 
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SÊRIE 	1\19 
FAIXAS 

4 MHz 6 MHz 8 MHz 12 MHz 	 
12.61-2 
12.612,5 

12.613 

16 MHz 
16.81b 
16.81(,5 
16.817 
16.81'7,5 

32. 
a)  
b)  
c)  

4.204 6.306 8.408 

8.408,5 

33. 4.204,5 6.306,73 8.409 12.613,5 16.81h 
a)  12.614 16.818,5 
b)  8.409,5 16.811) 
c)  12.614,5 16.81,5 

34. 
a)  12.615,5 16.820,5 
b)  8.410,5 16.821 
c)  12.616 16.821,5 

35. 4.205,5 6.308,25 8.411 12.616,5 16.822 
a) 12.617 16.822,5 
1)) 8.411,5 16.823 
c)  - 12.617,5 16.823,5 

36. 
a)  12.618,5 16.824,5 
b)  8.412,: 16.825 
c)  12.619 16.825,5 

37. 4.206,5 6.309,75 8;413 12.619,5 16.826 
a)  12.620 16.826,5 
b)  8.413,5 16.827 
c)  12.620,5 16.827,5 

38. 4.207 6.310,5 8.414 12.621 16.828 
a) 12.621,5 16.828,5 
b) . 	- 8.414,5 16.829 	1 
c) 12.622 16.829,5 

39. 4.207,5 6.311,25 8.415 12.622,5 16.830 
a)  12.623 16.830,5 
b)  8.415,5 16.831 
c)  12.623,5 16.831,5 

40. 4.208 6.312 8.416 12.624 16.832 
a)  12.624,5 16.832,5 
b)  8.416,5 16.833 

, 	c) 12.625 16.833,5 
41. 	, 4.208,5 6.312,75 8.417 12.625,5 16.834 
a)  12.626 16.834,5 
b)  , 
c)  12.626,5 16.835,5 

42. 4.209 6.313,5 8.418 12.627 16.836 
a)  12.627,5 16.836,5 
b)  8.418,5 16.837 
c)  12.628 16.837,5 

43. 4,209,5 6,314,25 8.419 12.628,5 16.838 
a)  12.629 16.838,5 
b)  8.419,5 16.839 
c)  12.629,5 . 16.839,5 

44. 
a)  12.630,5 16.810,5 
b)  8.420,5 
c)  12.631 16.841,5 

4'. 4.210,5 6.315,75 8.421 12.631,5 16.842 
a)  12.632 16.842,5 
b)  8.421,5 16.843 
c)  12.632,5 16.843,5 

46. 4.211 6.316,5 8.422 12.633 16.844 
a)  12.633,5 16.844,5 
b)  8.422,5 16.845 
c) 12.634 16.845,5 

/27 
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SÉRIE N9  
F AIXAS 

4 MHz 6 MHz 8 MHz 12 MHz 16 MHz 

47. 4.211,5 6.317,25 8.423 12.634,5 16.846 
a)  12.635 16.846,5 
b)  8.423,5 16.847 
c)  12.635,5 16.847,5 

48. 4.212 6.318 8.4 -----1---=-3-6 16.848 
a)  12.636,5 16.848,5 
b)  8,424,5 16.849 
c)  12.637 16.849,5 

1 	. 4.212,5 6.318-,75--  8.425 12.637,5 16.850 
a)  12.638 16.850,5 
b)  8.425,5 16.851 
c)  12.638,5 16.851,5 

50. 4,213 6.319,5 8.426 12.639 16.852 
a)  12.639,5 16.852,5 
b)  8.426,5 16.853 
c)  12.640 16.853,5 

51. 4.213,5 6..320,25 8.-427 12760,5 16.854 
a)  12.641 16.854,5 
b)  
c)  12.641,5 16.855,5 

52. 	• 4.214 6.321 8.428 12.642 16.856 
a)  12.642,5 16.856,5 
b)  8.428,5 
c)  12.643 16.857,5 

53. 
a)  12.644 
b)  8.429,5 
c)  12.644,5 

54. 
a)  , 12.645,5 
b)  8.430,5 
c)  12.646 

55. 4.215,5 6.323,25 8.431 12.646,5 
a) O 12.647 
1)) 8.431,5 
c) 12.647,5 

56. 4.216 6.324 8.432 12.648 
a)  12.648,5 
b)  8.432,5 
c)  12.649 

57. 
a) 12.650 
b)  
c)  

. 8.433,5 
12.650,5 

58. 4.217 8.434 12.651 
a)  
b)  8.434,5 

59. 4.217,5 8.435 
60. 
61. 4.218,5 
62. 4.219 

NOTA: 

As freq5-àncias constantes da tabela 2.9, poderão ser escolhidas sem a preocn 
paçao de serem seguidos os niincros das s6ries e do significado das respecti-
vas letras. As séries vieram apenas relacionar harmonicartente as frecffincias. 

19. 



2.10 - Frecffincias de trabalho na faixa de 405 kHz a 535 kHz: 

425 kHz 
454 kHz 
468 kHz 
480 kHz 
512 kHz. 

3. OBSEBVAÇÜES RELATIVAS AT 	4. 

A - Poderão ser empregadas as seguintes classes de emissão: 

. Na faixa de 405 kHz a 535 kHz: A2 ou A2H 

. Em telegrafia por impresdão direta em faixa estreita: Fi 

. Em telegrafia faixa-larga, fac-símile ou sistemas especiais de trar3mis 
são: qualquer classe de emissão respeitando a largura do canal. 

B - As embarcações e dispositivos de salvamento poderão utilizar as classes 
de emissão .A2 e A21-1 nas faixas destinadas a telegrafia Morse (Al) em Ve 
locidade inferior. a 40 bauds. 

C - Não há lindte de potência para as estações de navios que operam em rz.dio 
telegraiLl. 

kft 
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INSTRUÇÃO N9 04/81 - DENTIM 	 ANEXO II 

[TAIFA  5 - FREQOPNCIAS PARA ESTAÇÕES DE ODMUNICAÇA0 A BORDO 

1. FREQUÊNCIAS : 

FREQÜÊNCIAS PORrAWRAS (MHz) 

VHF 
156,750 

156,850 

457,525 

457,550 

UHF 
457,575 

467,525 

467,.550 

467,575 

2. NOTAS referentes à tabela: %.4 

A - A classe de emissão a ser utilizada ê 16F3. 

B - As estações poderão operar com potência njixinade 1 Watt (erp) em VHF e 
2 Watts (erp) em UHF. 

C - Os equipamentos devem ser homologados ou registrados, especificamente, 
para o Serviço M6vel Marítimo. 

D - Estas estações devem constar no item 8 do formulãrio DNT-034 - Licença 
de Estação de Navio, como outros equipamentos. 

-24-- 



INSTRUÇÃO N9 04/81 - DENTEL 	 ANEXO TU 

EXTRATO DA CaNIVEy0 INTERNACIONAL DA SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR 
(Londres, 19 nov 

	

	- Publicado no Diãrio do Congresso Nacional de 11 out 79 e 
em vigor desde 25 mai 80. 

I_ 
 NOTA: A pkeáente than3chição víáa ohientah a elaboração doo phojeto3 d2 	. 

estações de navío3 con(lohMe a phuente Convençao. 

CAPITULO III - EÇUIPAMENTCS SALVA-VIEAS, ETC. 

Regra 1 - Aplicação  

a) Salvo disposição expressa em contrário, o presente Capitulo se aplica, COM 
• se segue, aos navios novos que efetuem viagens internacionais: 

Parte A - Navios de passageiros e navios d.?. carga; 
Parte B Navios de passageiros; e 
Parte C - Navios de carga. 

NOTA: Pau. o3 a,in4 dute Capitulo "víagem cuhta íntehnacional" isignigca uma. 
viagem ínten.nacíona/ no decohheh da qual o navio não 4e aáaáta ma,&s de 
200 mí1ha3 de um pohto ou de um local em que o3 pauageiho3 e a thípula 
çao

. 
 pouam 4eh colocado3 em 3eguhança, e em cuja dehhota a dí3tãncía 

the o último pohto de ucala do pai3 em que a viagem tem inicio e o 07r, 
to gna/ de dutino não ulthapa33e 600 mítha3. 

b) No caso de navios existentes que efetuam Nriagens internacionais, cujas 	qui 
lhas tenham sido batidas ou que estavam ent estágio similar de construção na 
data da entrada em vigor da Coàvenção Internacional para Salvaguarda da Vida 
Humana no Mar, 1960, ou após aquela data, devem ser aplicadas as disposições 
do Capitulo III dessa Convenção, aplicáveis aos navios novos, tais como são 
nela definidos. 

c) No caso de navios existentes que efetuam viagens. internacionais, cujas qui 
lhas tenham sido batidas ou que estavam em estágio similar de construção an 
tes da entrada em vigor da Convenção Internacional para Salvaguarda da Vidã. 
Humana no Mar, 1960, e que ainda não tenham satisfeito as disposições do Capi 
tulo III dessa Convenção, relativas aos navios novos, as medidas a serem toma 
das para cada navio devern ser determinadas pela Administração de maneira a ob5.  
ter, tanto quanto seja prático e razoável e tão -logo seja possível, a aplicã 
ção, da maior parte das prescrições do Capitulo III dessa Convenção. Todavia.; 
a disposição da alínea. (i) do parágrafo "b" da Regra 27 do presente Capitulo 
pode ser aplicada aos navios existentes assinalados no presente Capitulo, so 
mente se: 
(i) o navio atende às disposições das Regras 4, 8, 14, 18 e 19 e os parágra 
fos "a" e "b" da Regra 27 da presente.Capitula; 
(ii) as balsas salva-vidas transportadas de acordo com as disposições do pará 
grafo "b" da Regra 27 atendem às prescrições da Regra 15 ou da Regra 16, as 
sim corro às da Regra : 17 do presente Capitulo; e 
(iii) o ninar° total de pessoas a bordo não for aumentado como oonseqtência 
da aplicação desta disposição, a menos que o navio atenda plenamente às dispo 
sições: 

(1) da Parte B do Capitulo II-1; 
(2) daà alíneas (iii) e (iv) do parágrafo "a" d- Regra 21 ou da alínea (iii) 
do parágrafo "a" da Regra 48 do Capitulo II--2, na medida em que elas 	sejam 
aplicáveis; e 	 . 	• 
(3) dos parágrafos "a", "b", "e" e "e" da Regra 29.do presente Capitulo. 

PAR= A - Genéralidades.(% Parte A se aplica Unto aos navios de passageiros co 
mo aos navios de carga). 

Regra 4  - Condições a serem satisfeitas para que as Effibarcações Salva-vidas, as 



Balsas Salva-vidas e os Aparelhos Flutuantes estejam em pronta disponibilidade. 

a) O principio ceras que regula o equipamento das embarcações salva-vidas, bal 
sas salva-vidas e aparelhos flutuantes de um navio. ao qual se aplica o presen 
te Capítulo é que deve estar prontamente disponível em caso de emergência. 

b) Para que estejam prontamente disponíveis, as embarcações salva-vidas, balsas 
- salva-vidas e aparelhos flutuantes devem satisfazer as seguintes condições: 

(i) poder ser lançados à água com segurança e rapidez, mesmo em condições des 
favoráveis de trim e com banda de 15 graus; 
(ii) ser possível efetuar com rapidez e em boa ordem o embarque nas embarca 
çoes salva-vidas e balsas salva-vidas; e 
(iii) a instalação de cada embarcação salva-vidas, de cada balsa salva-vidas 
e de cada aparelho flutuante deve.ser tal que não interfira com a manobra das 
demais embarcações, baláas salva-vidas e aparelhos flutuantes. 

c) Todos os equipamentos salva-vidas devem ser mantidos em perfeito estado de 
serviço e disponíveis para uso imediato antes do navio deixar o porto e a 
qualquer momento durante a viagem. 

Regra 8 - Número regulamentar de embarcações salva-vidas  a motor  

a) Todo navio de passageiros deve levar de cada bordo pelo menos uma embarcação 
salva-vidas a motor que satisfaça às prescrições da Regra 9 do presente Capi 
tulo. Todavia, quando o número total de pessoas que esse navio estiver autori 
zado a transportar, juntamente com a tripulação, não ultrapassar 30, será su 
ficiente uma única embarcação salva-Vidas a raptor. 

b) Todo navio de carga de arqueação bruta igual ou superior a 1.600 toneladas , 
com exceção dos petroleiros, dos navios empregados como navios-usinas'nà pes 
ca da baleia, dos navios empregados no tratamento do pescado ou no enlatanon 
to de conservas do pescado e dos navios utilizados no transporte do pessoa"-  
empregado pelo menos, uma embarcação salva-vidas a motor que satisfaça 	às 
prescrições da Regra 9 do presente Capitulo. 

c) Todo petroleiro de arqueação bruta igual ou superior a 1.600 toneladas, todo 
navio empregado como,pavio-usina na pesca da baleia, todo navio empregado no 
tratamento ou no enlatamento de conservas do pescado e todo navio utilizado 
no transporte do pessoal empregado nessas indústrias, deve levar de cada bor 
do, pelo menos, uma embarcação salva-vidas a motor que satisfaça às prescri 
ções da'Regra 9 do presente Capitulo. . 

Regra'12 - Manutenção  do equipamento das embarcações salva-vidas  

Todas as peças do equipamento das embarcações salva-vidas que não sejam guarda 
das em atmarios, com exceção dos craques que devem ser mantidos disponíveis parã 
a defesa da embarcação,, devem ser peadas dentro da embarcação. As peias devem 
ser dispostas de maneira a'assegurar a sujeição do material sem interferir com 
os estropos ou gatos das talhas, nem impedir o embarque rápido. Todas as peças 
do equipailentb de uma embarcação salva-vidas devem ser de dimensões e pesos tão 
reduzidos quanto possível e devem ser acondicionadas de modo apropriado e sob 
uma forma compacta. 

Regra 13 - Aparelho portátil de rádio para as embarcações e balsas salva-vidas  

a) Todos os navios, com exceção dos que levam de cada bordo uma embarcação sal 
va-vidas a motor dotada de uma instalação radiotelegráfica em atendimento "arã 
prescriçOes da Regra.14 do Capitulo IV, devem ter a bordo um aparelho porta 
til. de rádio, de tipo aprovado, para embarcações e balsas salva-vidas e que• 
satisfaça às prescrições da Regra 14 do presente Capitulo e da Regra 13 do Ca 
pitulo IV. Todo esse equipamento deve ser guardado no camarim de cartas ou em 
qualquer outro local apropriado, pronto para ser transportado em caso de ur 
gencia, não importa para qual embarcação de salvamento. Todavia, nos petreleT 
ros de arqueaçao bruta igual ou superior a 3.000 toneladas, nos quais as em 
barcaçaes salva-vidas são instaladas a meio navio e a re, esse equipamento de 
ve ser guardado num local adequado, nas proximidades das embarcações que este 
jam mais afastadas do transmissor principal do navio. 
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b) Nos casos de navios que efetuem viagens de duração tal que, na opinião 	da 
Administração, um aparelho portátil de rádio para embarcação e balsas salva-
vidas seja considerado supêrfluo, a Administração pode permitir que tal equi 
pamento seja dispensado. 

Regra 14 - Aparelhos rádio e holofotes nas embarcações salva-vidas a motor 

a) (i) Quando onilimero total de pessoas a bordo, seja de navio de passageiros 
que efetue viagens internacionais que nãc sejam viagens internacionais cur 
tas, seja de navioempregado COMO navio-usina na pesca da baleia ou no trata 
mento ou no enlatamento de conservas do pescado, seja de navio utilizado no 
transporte do pessoal empregado nessas indistrias, for superior a 199 mas in 
ferior a 1.500, pelo menos uma das effibarcaões salva-vidas a motor , prescri 
tas na Regra 8 deste Capitulo, deve ter um aparelho radiotelegráfico que sa 
tisfaça a préscriçOes da presente Regra e as da Regra 13 do Capítulo IV. 

(ii) Quando o niamero total de pessoas a bordo de um desses navios for igual 
ou superior a 1.500, esse aparelho da radiotelegrafia deve ser instalado a 
bordo de cada embarcação salva-vidas a motor .que o navio é obrigado a levar , 
de acordo com a Regra 8 do presente Capitulo. 

h) O aparelho de radiotelegrafia deve ser instalado numa cabina bastante grande 
para acomodar o aparelho e seu operador. 

c) Devem sertwadas medidas para que o funcionamento do transmissor e do recep 
tor não sofra interferências produzidas pelo motor em marcha, esteja-se 	ou 
não carregandó a bateria. 

d) A bateria da instalação radiotelegráfica não deve ser utilizada para alimen 
tar o disposjtivo que dá partida ao motor, ou o sistema de ignição. 

CAPITULO IV - Radiotelegrafia e Radiotelefónia  

PAFTEALSclicações  e Definições  
Regra  1  - Aplicarão 
a) Salvo disposição expressa em contrário, o presente Capitulo se aplica a todos 

os navios visados pelas presentes Regras. 

b) (Não aplicável no Brasil). 

c) Nenhuma disposição deste Capitulo poderá impedir um navio ou uma embarcação 
de salvamento em perigo, de empregar todos os meios disponíveis para chamar a 
atenção, indicar sua posição e obter socorro.. 

Regra 2 - Ternos e Definições 

Para aplicação do presente Capítulo, as expressões que se seguem têm as signifi 
cações abaixo. Todas as expressões utilizadas no presente Capitulo e que são tam 
bem definidas no Regulamento de Radiocomunicações têm as significações do citadO 
Regulamento: 

a) "Regulamento de Radiocomunicações" significa o Regulamento de Radiocomunica 
çoes anexo ou considerado como anexo ã mais recente Convenção Internacional 
de Telecomunicações que esteja em vigor num dado momento. 

b) "Auto-alarme radiotelegráfico" significa um aparelho receptor de alarme auto 
mático que responda ao sinal de alarme radiotelegráfico e tenha sido 	apro 
vado. 

c) "Auto-alarme radiotelefônico" significa um.aparelho receptor de alarme automá 
tico que responda ao sinal de alarme radiotelefônico e tenha sido aprovado.—  

d) "Estação Radiotelefõnica", "Instalação Radiotelefõnica" e "Escuta Radiotelefõ 
nica" devem ser consideradas como relativas ã Faixa de Média Freqüência, sal 
vo indicação expressa em contrário. 

e) "Radiotelegrafista" significa uma pessoa que possui, pelo menos, um certifica 
do de operador de radiotelegrafista de primeira ou de segunda classe, ou um 
certificado geral de operador de radiocomunicações para o serviço móvel norl 
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timo, de acordo com as determinações do Regulamento de Radiocomunicações 	e 
. que exerça as suas funções a bordo de um ravio equipado com uma estação radio 

telegráfica,Aue atenda às prescrições da Regra 3 ou da Regra 4 do present 
Capitulo. 

f) "Opwador da radiotelefonia" significa uma. pessoa possuidora de um certifica 
do adequado de acordo com as disposições do Regulamento de Radiocomunicarões: 

g) "Instalação existente" significa: 
(i), umainstalação inteiramente untada a bordo de um navio, antes da data de 
entrada em vigor da presente Convenção, independentemente da data na qual te 
nha efeito a aceitação pela Administração respectiva; e 
(ii) uma instalação da qual uma parte foi montada a bordo de um navio, antes 
da dataEde:ent6da ga vigor da presente Convenção, consistindo a parte restan 
te Cu. de componentes instalados em substituição a componentes idênticas, ou 
de componentes que satisfaçam às prescrições do presente Capitulo. 

h) "Instalação /4~ significa qualquer instalação que não seja uma instalação 
existente. 

Regra 3 - EStação.Radiotelegráfica 

Os navios de passageiros, quaisquer que sejam as suas dimensões, e os navios de 
carga de arqueão bruta igual ou superior a 1.600 toneladas devem, a menos que 
sejam isentos rela Regra 5 do presente Capitulo,ser providos de uma estação ra 
diotelegráfica, de acordo com as disposições das Regras 9 e 10 do presente Capa 
tulo. 	• 

Regr2i Estaç"ão.RadiotelefOnica 

Os navios de. Ca.:ga de arqueação bruta igual ou superior a 300 mas inferior 	a 
1.600 toneladas, á menos que sejam providos. de uma estação radiotelegráfica de 
acordo com as disposições das Regras 9 e 10 do presente Capitulo, devem, desde 
que não sejam isentos nos termos da Regra 5 do presente Capitulo, ser providos 
de uma estação radiotelefônica, de acordo com as disposições das Regras 15 e 16 
do presente Capitulo. 

Regra 5 - Isenções das Prescrições das Regras 3 e 4  

a) Os Governos Contratantes consideram altamente desejável que não haja desvio 
da aplicação das Regras 3 e 4 do presente Capitulo; entretanto, a Administra 
ção pode conceder, individualmente, a determinados navios de passageiros e a 
determinados navios de carga, isenções de. caráter parcial e/ou condicional , 
ou.mesmo uma isenção total das prescrições da Regra 3 ou da Regra 4 do presen 
te Capitulo. 

b) As isenções autorizadas no parágrafo "a" da presente Regra devem ser concedi 
das somente a navios que efetuem viagens no decorrer das quais a distãncia má 
xima a que se afastam da costa, a extensão da viagem, a ausência dos riscas 
habituaisda navegação e outras condições que afetam a segurança sãotais que 
a aplicação integral da Regra 3 ou da Regra 4 do presente Capitulo não e nem 
razoável nem necessária. Para decidir se elas concederão ou não isenções a ti 
tulo individual, aos navios, as Administrações devem considerar as conseqüaW 
cias que essas: isenções podem ter sobre a eficiência geral do serviço de so 
corro, para a segurança de todos os navios. Convêm que as Administrações não 
percam de vista que ó desejável prescrever a instalação de uma estação radio 
telefônica de acordo com as Regras 15 e 16 do presente Capitulo, COIFO condi 
ção para concessão a um navio de uma isenção das disposições da Regra 3 c16.  
presente Capítulo. 

c) Cada Administração deve submeter à Organilação, tão. logo seja possível, apôs 
o dia 19 de janeiro de cada ano, um relatório indicando todas as isenções oon 
cedidas em virtude dos parágrafos "a" e "b" da presente Regra, no decorrer do 
ano civil precedente e citando os motives dessas isenções. 

PARIS 13 - Serviço de Escuta 

Regra 6 - Serviço de Escuta Radiotelegrãfica  
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'a) Todo navio que, de conformidade com as disposições da Regra 3 ou da Regra 4 
do presente Capitulo, for provido de uma estaçao radiotelegráfica, deve ter a 
bordo, quaftdo no mar, um radiotelegrafista pelo menos e, se não estiver provi 
do de uM aUto-alarme,radiotelegráfico, deve, sujeito às disposições do 'dará 
graf0,ti d" da *presente Regra, asser:urar um serviço de escuta continua na fre 
qüência.de somrro em radiotelegrafia, por um radiotelegrafista usando fones 
ou um alto-falante. 

b) Todo navi6 de passageiros que, em virtude da Regra 3 do presente Capitulo 
for provido de uma estação radiotelegráfica, deve, sé estiver provido de um 
auto-alarme radiotelegráfico, sujeito às disposições do parágrafo "d" da pre 
sente Regra e quando estiver no mar, assegarar un: serviço de escuta na fre 
qüência déáocorro em radiotelegrafia, feito por um radiotelegrafista utili 
zando fonesáSou um alto-falante, nas seguintes condições: 

(i) se transportar ou estiver autorizado a transportar até 250 passageiros , 
durante um,periodo de pelo menos 8 horas por dia; 
(ii) se transportar ou estiver autorizado a transportar mais de 250 passagei 
ros e se efetua uma viagem entre dois portes consecutivos cuja duração ultra 
passe 16 horas, durante um total de pelo menos 16 horas por dia. Nesse caso, 
o navio deve ter a bordo pelo menos dois radiotelegrafistas; e 
(iii)•se transportar :ou estiver autorizado a transportar mais de 250 passagei 
ros e se efetua viagens de duração inferior a 16 horas entre dois portos con " 
secativos, durante um total de pelo menos.  8 horas por dia. 

c) (i) Todo navio de carga que, de conformidade com a Regra 3 do presente Capitu 
lo, for provido de uma estação radiotelegráfica, deve, se estiver provido de 
um auto-alarme radiotelegráfico, sujeito às disposições do parágrafo "d" da 
presente Regra e quando estiver no mar, as: egurar um serviço de escuta na fre 
qüência de socorro em radiotelegrafia, feito por um radiotelegrafista usando 
fones ou um alto-falante, durarite um. total de pelo menos 8 horas por dia; e 
(ii) Todo navio de carga, de arqueação bruta igual ou superior a 300 mas infe 
rior a 1.600 toneladas, que for provido de uma estação radiotelegráfica, em 
virtude da Regra 4 do presente Capitulo, deve, se for provido de um auto-alar 
me radiotelegráfico, sujeito às disposições do parágrafo "d" da presente Re 
gra e quando estiver no mar, assegurar um serviçó de escuta na freqüência dJ 
socorro em radiotelegrafia, feito por um radiotelegrafista usando fones ou um 
alto-falante, durante os períodos determinados pela Administração. As Adminis 
trações devem, contudo, levar em conta que é desejável exigir, sempre que pra 
ticável, um total de pelo menos 8 horas de escuta por dia. 

d) (i) Durante o período em que for exigido de um radiotelegrafista, na aplica 
ção da presente Regra, fazer escuta na freqüência de socorro em radiotelegra 
fia, o radiotelegrafista poderá interromper essa escuta durante o tempo em 
que estiver atendendo ao tráfego em outras freqüências ou incumbindo-se de ou 
tras tarefas essenciais relativas ao serviço radioelêtrico, mas isso somente  
quando não for praticável a escuta usando fones divididos ou alto-falantes. O 
Serviço de Escuta deve sempre ser mantido por um radiotelegrafista usando fo 
nes ou alto-falante, durante os períodos de silêncio especificados no Regula 
mento de Radíocomunicações. 

A expressão "tarefas essenciais relativas ao serviço radioelétrico" utili 
zada no presente parágrafo inclui reparos urgentes: 
(1) do material de radiocomunicaçoes utilizada para fins de segurança; e 
(2) do material de radionavegação, por ordem de Comandante. 

(ii) independentemente das disposições da alínea (i) do presente parágrafo, o 
radiotelegrafista a bordo de outros navios, que não sejam navios de passagei 
• ros, que possuam vários radiotelegrafistas rode, em casos excepcionais, isto 
e, quando for pratica ente impossível fazer a escuta por fones ou um auto-fa 
lante, interromper a escuta por ordem do Comandante a fim de efetuar a mano.  
tenção necessária para prevenir uma falha ininente de: 
- material de radiocomunicações utilizado para fins de segurança; 
- material de radionavegação; e 
- qualquer outro material eletrônico de navegação assim oomo os reparos neces 
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(1) o radiotelegrafista deve possuir as qualificações, julgadas necessárias 
pela Adninistração interessada, para realizar essas tarefas; 
(2) o navio dave ser provido de um seletor de recepção que atenda às disposi 
çOes' do Regulamento de Radiocomunicações; e 
(3) o serviço de escuta deve sempre ser mantido por tim radiotelegrafista uti 
lizando fones ou um alto-falante, durante cs periodos de silencio especifica 
dos.  no Regulamento de Radiocomunicações. 

e) A bordo.  de t&ios os navios providos de um auto-alarme radiotelegráfico, este 
aparelho deve, quando o navio estiver no mar, ser posto em funcionamento sem 
pre que nãos',,ja efetuada a escuta em virtude dos parágrafos "b", "c" e - "dir  
da presente'R2gra e, quando praticável, durante as operações radiogonicmátri 
cas. 

f) conveniente que osiperiodos de escuta previstos pela presente Regra, inclui 
dos aqueles que são fixados pela Administração, sejam observados, de prefereri 
cia, nas horas prescritas pelo Regulamento de Radiocomunicações para o servi 
ço radiotelegráfico. 

Regra 7 Serviços de Escuta Radiotelefênica 

a) Todo navio provido de uma estação radlotelefOnica, de conformidade com a Re 
gra 4 do presente Capitulo, deve, por razões de segurança, ter a bordo pelo 
menos um operador de radiotelefonia (o qual pode ser o Comandante, um oficial 
ou uM membro da tripulação que possua um certificado de radiotelefonista) e 
deverá, quando estiver no mar, manter escutE- contínua na freqüência de soror 
ro em radiotelefonia, no local a bordo de onde o navio é normalmente governa 
do, por Meio de um receptor de escuta da freqüência de socorro em radiotelefC; 
nia, usando um alto-falante, um alto-falante com filtro ou um alto-falante rã 
diotelefônieo. 

b) Todo navio que, de acordo com a Regra 3 ou Regra 4 deste Capitulo, for provi 
do de uma estação radiotelegráfica, deve, quando estiver no mar, manter uma 
escuta continua na freqüência de socorro em radiotelefonia, em local a ser de 
terminado pela Administração, por meio de 'um receptor de escuta da freqüência 
de socorro em radiotelefonia, usando um alto-falante, um alto-falante com fil 
tro ou um auto-alarMe,radiotelefOnico. 

Regra 8 - Serviços de Escuta Radiotelefônica em VHF  

Todo navio equipado com uma estação radio-telefônica de VHF, de acordo com a Re 
gra 18 do Capitulo V, deve manter um serviço de escuta no passadiço durante os 
periodos e nos canais que possam ser exigidos pelo Governo Contratante referido 
na citada Regra. 

PARTE C - Exigências Técnicas  

Regra  9 - Estações Radiotelegráficas 

a) A estarão radiotelegráfica deve estar situada de tal maneira que não sofra in 
terferencia proveniente de ruídos exteriores, de origem mecânica ou de outra 
natureza, que impeça uma recepção adequada dos sinais radioeletricos. A esta 
ção deve ser situada, no navio o mais alto que for praticamente exeqüivel, a 
fim de assegurar o maior grau de segurança possível. 

b) O camarim de operação de radiotelegrafia deve ser de dimensões suficientes e 
convenientemente ventilado para permitir o bom funcionamento das instalações 
radiotelegráficas principal e de reserva. Não deve ser usado para qualquer 
outra finalidade que interfira com a operação da estação radiotelegráfica. 

c) O camarote, de pelo menos um radiotelegrafista, deve ser situado o mais parto 
possível do camarim de operação de radiotelegrafia. A bordo dos navios novos, 
nao deve ser no interior desse camarim. 

d) Deverá haver entre o camarim de operação de radiotelegrafia e o passadiço e 
uma outra estação de onde se governe o navio, se existente, uma ligação tila 
teral eficaz para Chamada e comunicação oral, a qual deve ser independente da 
rede principal de comunicações do navio. 
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e) A instalação radiotelegráfica deve ser situada de tal sorte que fique protegi 
da dos efeitcs nocivos da água e das temperaturas extremas. Ela deve ser de 
fácil acesso para que possa ser utilizada imediatamente em caso de perigo e 
para fins de reparos. 

f) Deverá ser provido um relógio de confiança, com mostrador de diâmetro não in 
ferior a 12,5 centímetros (5 polegadas), com um ponteiro central de segundos
e com o mostrador marcado para indicar qs períodos de silêncios prescritos pa 
ra o serviço radiotelegráfico pelo Regulamento de Radiocomunicaçoes. reverá 
ser solidamente fixado no camarim de operação de radiotelegrafia, de ta: modo 
que todo o mostrador possa ser facilmente observado, e com precisão, pelo ra 
diotelegrafisea, da posição de trabalho da radioelegrafia e da posiça;) de 
teste do receptor de auto-alarme radiotelegráfiço. 

g) O camarim de operação de radiotelegrafia deve possuir una iluminação de emer 
gência, de funcionamento seguro, constituída por una lámpada elétrica in-stafã 
da permanentemente, de modo a fornecer una iluminação suficiente para os apa 
relhos de comando e de controle das instalações principal e de reserva, assim 
como para o relógio prescrito pelo parágrafo "f" da-presente Regra. Nas insta 
lações novas, se essa lâmpada for alimentada pela fonte de energia de rosaria  
prescrita na alínea (iii) do parágrafo "a' da Regra 10 do presente Capitulo , 
ela deve ser comandada por comutadores de duas direções, colocados próximo da 
entrada principal do camarim de operação de radiotelegrafia e próximo da posi 
ção da qual se maneja a estação radiotelegráfica, a menos que a disposição do 
camarim não o justifique. Esses comutadores deverão ser claramente etiqueta 
dos para indicar sua finalidade. 

h) Utna lâmpada elétrica de inspeção, alimentada pela fonte de energia de reserva 
prescrita pela alínea (iii) do parágrafo 'a" da Regra 10 do presente Capitu 
lo, e munida de um cabo flexível de comprimento adequado ou uma lâmpada portá-
til auLanoma (flshlight), dwieexistir e ser conservada no camarim de opera 
ção radiotelegráfica. 

i) A estação radlotelegráfica deve ser provida de peças sobressalentes, ferramen 
tas e equipamentos de teste, necessários para manter a instalação • radiotei.e 
gráfica em bom estado de funcionamento durante a.estadia do navio no mar. Ci 
equipamento de teste deve incluir um aparelho ou aparelhos para medir as vol 
tagens em correntes alternada e contínua, e resistências em Ohm. 

j) Se houver um camarim de operação radiotelegráfica de emergência, em separado, 
ele deve se submeter às disposições dos parágrafos "d", "e", "f", "g" e "h" 
da presente Regra. 

Regra 10 - Instalações Radiotelegráficas  

a) Salvo disposições contrárias expressas da presente Regra: 
(i) a estação radiotelegráfica deverá incluir uma instalação principal e uma 
instalação de reserva, eletricamente separadas e eletricamente independentes 
uma da outra; 
(ii) a instalação principal deverá compreender um transmissor principal , um 
receptor principal, um receptor de escuta na freqüência de socorro em radiote 
lefonia e uma fonte principal de energia; 
(iii) a instalação de reserva deverá compreender um transmissor de reserva , 
um receptor de reserva e uma fonte de energia de reserva; e 
(iv) urna antena principal e uma outra de reserva deverão ser providas e insta 
ladas, ficando entendido, todavia, que a Administração pode dispensar qual 
quer navio das prescrições relativas à antena de reserva, caso ela considere 
que a instalação dessa antena não ê possível nem razoável. Nesse caso , deve 
haver uma antena sobressalente adequada, conpletamente montada e que possa 
ser instalada imediatamente. Alêm disso, effetrdosbs casos, deverá existir a 
bordo cabos de antena e isoladores em quantidade suficiente para permitir que 
una antena adequada possa vir a ser instalada. 

Se Lona antena principal estiver suspensa entre suportes sujeitos a vibra 
çOes, ela deve ser corretamente protegida contra os riscos de ruptura. 

b) Nas instalações de navios de carga (oam exceção das instalações de navios de 
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carga de arqueação bruta igual ou superior a 1.600 toneladas, instaladas em 
19 de novembro de 1952 ou após essa data), se o transmissor principal atender 
a todas as exigências impostas ao transmissor de reserva, este último não se 
rá obrigatório. 

c) (i) o transndssor principal e o de reserva devem poder ser rapidamente oonec 
talos e sintonizados com a antena principal e com a de reserva, se houver; e 
(ii) o recept x.  principal -e- o de reserva devem poder ser rapidamente =acta 
dos com qualquer antena com que devam ser utilizados. 

d) Todos os elementos da instalação de reserva devem ser localizados no navio , 
tão alto quanto seja possível na prática, para assegurar o máximo de segura!" 
ça.  

e) Tanto o transmissor principal cano o de reserva devem poder transmitir na fre 
qüência de socorro em radiotelegrafia, utilizando uma classe de emissão deter 
minada pelo Regulamento de RadiocomunicaçEes para essa freqüência. Alam lis 
so, o transmissor principal deve poder transmitir, pelo menos, em duas fre 
qüências de trabalho nas faixas autorizadas entre 405 kHz e 535 kHz utilizaW 
do as classes de emissões determinadas pelo Regulamento de Radiocomuni.caçães 
para essas freqüências. O transmissor de reserva pode ser um transmissor de 
emergência de um navio, tal como definido e limitado em sua utilização pelo 
Regulamento de Radiocomunicações. 

f) O transmissor principal e o de reserva devem, se a emissão modulada for pres 
crita pelo Regulamento de RadiocomunicaçO-es, ter uma taxa de modulação de pe 
lo menos 70% e uma freqüência de modulação compreendida entre 450 Hz e 1350 
Hz. 

g) O transmissor principal e o de reserva devem, quando conectados à antena prin 
cipal, ter um alcance normal mínimo, conforme abaixo. especificado, isto é, de 
vem ser capazes de transmitir sinais claramente perceptíveis de navio para na 
vio, nas distâncias especificadas, durante o dia e em circunstâncias e condi. 
çaes normais. * (Sinais claramente perceptíveis devem normalmente poder ser 
recebidos se o valor eficaz da intensidade de campo no receptor for, pelo ne 
nos, de 50 microvolts por metro). 

(*) Na au4e2ncía de uma medída díheta da íntenídade de campo, o' 	dadas 
.6eguíntu podem 3ehvík de guía parca a deteAmínação apkoxímada do alcance note. 
mal: 

Alcance NoAmal, 
em A4Leh.a4 Metho,s-Ampehe4 1 . Potencía Total 9a 

Antena 	((att,S) 
200 128 200 
175 102 125 
150 76 71 
125 58 41 
100 45 25 
75 ' 34 14 

pekez (ualón edícaz R.M.S.). 

valokeó dados na segunda coluna da tabela cothe3pondem a wn valoh medío da 
pkopoção. 

• 
altuna edetLua da antena 	- 0,47 • 
altuha maxíma da antena 

E4.ta pkopeçÃo vahía com aó condíçõe.ó locaíó da antena e pode. ,seh compkeendída 
enthe cerca de 0,3 e 0,7. 

2 - as valone4 dado na tehceírta coluna. da tabga cohheApondem a um valor mJdío 
da wpoAção. 

patencia íiutadíadi 	pela  antena  
= 0 potencía ta ot 	da antena 	,08  
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E4.ta phopohção mhía conAídekaveemente de acoAdo com o's valohu da att.ma ectí 
va e da he.ti.í4têm.ía da antena. 

Alcance Minímo NoAmal 
em MUILais 

Than4mí44oh Than4míuo,:. 
RUncípa/ de Reáekkx 

TodNs 04 navo4 de 
de ahqueação Mata 
neXada's 	 

pamageíups e navícm de caitga 
ígual ou utpertíot a 1.600 .to 

150 	100 

  

Navío4 de canga de 
1.600 tonelada4 	 

 

atqueação bhuta ínetiot a 
100 	 75 

   

h) (i) O receptor principal e o de reserva devem poder receber na freqüência de 
socorro em radiotelegrafia, e nas classes de emissão determinadas pelo Regula 

- mento deRadiocomunicações para essa freqüência. 
(ii) Além diÉso, o receptor principal deve poder receber nas freqüências e 
nas classes de emissão utilizadas para a transmissão dos sinais horários , as 
mensagens meteorolOgicas e todas as outra,; comunicações relativaá à segurança 
da navegação, que a Administração possa considerar corro sendo necessárias. 
(iii) O receptor para a escuta 'na freqüência de socorro em radiotelefonia de 
verá estar présintonizado 'nessa freqüência. Será dotado de Um filtro ou de 
um dispositivo que permita tornar silencioso o alto-falante, caso este último 
esteja situado no, passadiço, na.ausência d? um sinal de alarme radiotelefõni 
co. O dispoáitivo deve poder ser facilmente ligado e desligado e poder seF 
utilizado quando, na.  opiniao.do Comandante, a situação for tal que- a manuten 
ção da escuta comprometeria a segurança da navegação do navio. 
(i'57) (1) Um transmissor de radiotelefonia , se instalado, deve ser provido de 
um dispositivo destinado a produzir automaticamente o sinal de alarme rabote 
lefônico. Eáte dispositivo deve ser concebido de medo a prevenir que seja 
acionado acidentalmente e que esteja de acordo com as disposições do parágra 
fo "e" da Regra 16 do presente Capitulo. Este dispositivo deve poder ser des 
ligado a qualquer cemento para permitir a transmissão imediata de uma rrensa 
gem de socorro. 
(2)• Devem ser tomadas medidas para comprovar periodicamente o bom funcionamen 
to do dispositivo automático de emissao do sinal de alarme radiotelefOnico 
em freqüência diferente da freqüência de socorro em radiotelefonia, utilizan 
do uma antena artificial apráPriada. 

i) O receptor principal deve ter uma sensibilidade suficiente para produzir si 
nais nos fones ou num alto-falante, mesmo quando a tensão na entrada do recei5 
tor desça ate 50 microvolts. O receptor de reserva deve ter uma sensibilidade 
suficiente para produzir oscitados sinais, mesmo quando a tensão na entrada 
do receptor desça ate 100 microvolts: 

j) uma fonte de energia elétrica, suficiente para fazer funcionar a instalação 
principal no alcance normal exigido pelo parágrafo "g" da presente Regra, as 
sim como para carregar todas as baterias de acumuladores que fazem parte da 
estação radiotelegráfica, deve estar permanentemente disponivel enquanto o na 
vio estiver no mar. A tensão de alimentação da instalação principal deve, no 
caso dos navios novos, ser mantida em 10%. 

k) A instalação de reserva deve ser provida de.uma fonte de energia independente 
da potência propulsora do navio e de sua rede elétrica. 

1) (i) A fonte de energia de reserva deve ser constituida,,de preferência, por 
baterias de acumuladores que possam ser carregadás..pela rede elétrica do na 
vio e deve, em quaisquer circunstâncias, poder entrar rapidamente em serviço 
e fazer funcionar o transmissor e o receptor de. reserva em condições normais 
de operação, durante pelo menos seis horas consecutivas e, além disso, satis 
fazer a todas as outras cargas suplementares, mencionadas nos parágrafos 
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e "n" da presente Regra. * 

* Pata, Sínis de deteAmínaçãO da quantLdade de elethícídade a sett c),'utecída pc 
/a Ponte de eneAaía de Anenua, hecomenda—se, a título in6oAmatívo, o empUji 
go da 6eydnte Ço/tmwCa: 

1/2, do consumo de coltAcktte do tAan3míA,sok. com  o manípueadoh calcado (.56/at) 
+, 1/2 do .:Ion,sumo de uttewte do tAan3míA.soli, com o manipufadot teuoutado 
(.6pktçdl. 
+:conutmo de eohAente do heceptoh e 'CÁJLCULt.03 adícíonaíA conectado4 .-d fonte 
de €netgia de A.e4etva. 

(ii) A fonte de energia de reserva deve ter uma capacidade suficiente para fa 
zer'fundionar simultaneamente, pelo menos durante seis horas, o transmissor 
de reserva epa instalação de VHF deve ser reservado às comunicaçães de socor 
ro,.de urgência e de, segurança. Uma outra solução consiste em prover uma fon 
te separada: de energia de reserva para a 13stalação de VHF. 

fonte de energia de reserva deve ser utilizada para alimentar a instalação 
de reserva e a dispositivo de manipulação automática do sinal de alarme espe 
cificado no parágrafo "r" da presente Regra, se ele for operado eletricarnen 

A fonte d4a energia de reserva pode tarribm ser utilizada para alimentar: 
(i) 'o auto-alarme radiotelegráfico; 
(ii) a iluminação de emergência especificada no parágrafo "g" da Regra 9 do 
presente Capítulo; 

o radiogoniOmetro; 
(iv) a instalação de VHF; 
(v) o dispositivo que permite produzir o sinal de alarme radiotelefênico, se 
existente; e 
(vi) qualquer dispositivo prescrito pelo Regulamento de Radiocomurvicaç5es pa 
ra permitir a passagem dá transmissão para a recepção e vice-versa. 

Sob ressaJva das disposiçCes do parágrafo "n" dá presente Regra, a fonte 
de energia de reserva não deve ser utilizada parir outros fins a não ser os es 

n) Não obstante as prescriçêes do parágrafo "e da presente Regra, a Administra 
ção pode, no que concerne aos navios de carga, autorizar a utilização da feE 
te de energia de reserva para alimentar um pequeno número de circuitos 	de 
emergência 'de baixa potência que estejam, em sua totalidade, situados na par 
te alta do navio, tais como a iluminação de emergência no convês das embarca 
çães, com a condição de que esses circuitos possam ser facilmente desconecta 
dos quando se fizer necessário e que a fonte de energia tenha uma capacidade 
suficiente para suportar a carga ou cargas adicionais. 

o) A fonte de energia de reserva e seu quadro de distribuição devem ser localiza 
dos no navio, o mais alto que na prática seja possível, ser facilmente acessI 
veis ao radiotelegrafista. O quadro camarim de radiotelegrafia; caso contra 
,rio, deve ser provido de um dispositivo de iluminação. 

Enquanto o navio estiver no mar, as baterias de acumuladores, que fazem par 
te da instalação principal ou da instalação de reserva, devem ser carregadas 
diariamente atê sua condição normal de carga completa. 

q) Devem ser tomadas as medidas necessárias para eliminar, na medida do possi 
vel, as causas de interferências radioelêtricas provenientes de aparelhos el.Ei 
tricos e de. outros aparelhos a bordo e para suprimir essas interferências. Se 
necessário, devem ser tomadas medidas para.  assegurar que as antenas ligadas a 
estaçEes receptoras de radiodifusão não Comprometam, por meio de interfern 
cia, o funcionamento eficaz e correto oda instalação radiotelegrAfica. 	Está 
prescrição deve ser objeto de atenção especial, na construção de navios 	no 
VOS. 

r) Para emitir o sinal de alarme radiotelegráfico, deve-se prover, al&m 	dos 
meios de transmissão manual, um dispositivo automático de geração de sinal de 
alarme radiotelegráfico capaz de acionar os transmissores principal e de re 
serva, de maneira que transmita o sinal de alarme radiotelegráfico. O dispo 
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sitivo deve poder ser retirado de operação a qualquer momento, para permitir 
o imediato funcionamento manual dó transmissor. Se este dispositivo de .lianipu 
lação for de funcionamento elétrico, ele deve poder ser alimentado pele fon 
te de energia de reserva. 

s) Enquanto o nevio estiver no mar, o transmissor de reserva, se não for utiliza 
do para as comunicações, deve ser testado diariamente usando-se uma antena ar 
tificial adeqiada e, pelo menos uma vez ,durante cada viagem, usando-se a ante 
na de reserva, se estiver instalada. A fonte de energia de reserva deve tam 
bêm ser testada diariamente. 

t) Todos os aparelhos que constituem a instalação rediotelegráfica devem ser de 
funcionamento seguro e construidos de mode, a permitir um fácil acesso para 
fins de manutençao. 

u) Não obstante as prescrições da Regra 4 do presente Capitulo, a Administração 
pode, no que concerne aos navios de carga de arqueação bruta inferior a 1.600 
toneladas, admitir que sejam atenuadas as disposiçêes da Regra 9 do presente 
Capitulo e as da presente Regra, desde que em nenhum caso a qualidade da esta 
ção radiotelegráfica venha a ser inferior ao nível exigido pelas Regras 15 e 
16 do presente Capitulo para as estações radiotelefênicas na medida em qae es 
sas Regras sejam aplicáveis. Em particular, no caso de navios de carga de 
queação bruta igual ou superior a 300, mas inferior a 500 toneladas, a Adnd 
nistração não está obrigada a erigir: 

(i) um receptor de reserva; 
(ii) uma fonte de energia de reserva nas instalações existentes; 
(iii) a proteção da antena principal contra os riscos de ruptura devido às vi 
brações; 	 • 
(iv) que os meios de comunicação entre a estação radiotelegráfica e o passadi 
ço sejam independentes da rede-geral.de comunicação do navio; e 
(v) que o alcance.do transmissor seja superior a 75 milhas. 

Regra 11 - Auto-Alarmes Radiotelegráficos 

a) Todo auto-alarme radiotelegráfico instalado apês 26 de maio de 1965 deverá 
preencher os seguintes requisitos mínimos: 
(i) na ausência de interferências de qualquer natureza, deve poder ser posto 
em ação, sem ajustagem manual, por qualquer sinal de alarme radiotelegrãfico 
transmitido na freqüência de socorro em radiotelegrafia por uma estação cos 
teira, um transmissor de emergência do navio ou de embarcação de salvamento , 
que funciona de conformidade com o Regulamento de Radiocomunicações , desde 
que a tensão do sinal de entrada do receptor seda superior a 100 microvolts e 
inferior a 1 volt; 
(ii) na ausência de interferências de qualquer natureza, deve poder ser acio 
nado por três ou quatro traços consecutivos, quando a duração dos traços esti 
ver compreendida entre 3,5 segundos e um valor tão próximo quanto possível dtof 
6 segundos, e quando a duração dos intervalos estiver compreendida entre 1,5 
segundesie o menor valor podsivel que;  de preferência, não seja maior de 10 
milisegundos; 
(iii).não deve ser posto em ação por parasitas atmosféricos ou por qualquer 
outro sinal que não seja o sinal de alarme radiotelegráfico, desde que os si 
nais recebidos não constituam na realidade um sinal que se enquadre nos 
tes de tolerância indicados na alínea (ii) acima; 
(iv) a- seletividade do auto-alarme radiotelegráfico deve ser tal que propor 
cione uma sensibilidade. praticamente uniforme, numa faixa pelo menos igual a 
4 kHz mas que não ultrapasse 8 kHz de cada lado da freqüência de socorro em 

radiotelegrafia, e que, fora dessa faixa, proporcione uma sensibilidade que 
diminua o mais rapidamente possível, de conformidade com as melhores regras 
da técnica; 
(v) se isso for possível na prática, o auto-alarme radiotelegráfico, em 

tmo 	
pre. 

sença de ruídos asféricos ou de outras interferências, deve regular-se au 
tomaticamente para que, dentro de um período de tempo razoavelmente curto ,- 
ele, se aproxime das condiçêes em que possa distinguir mais facilmente o sinal 
de alarme radiotelegráfico; 
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(vI.) quando o aparelho for acionado por um sinal de alarme radiotelegráUco, 
ou em caso do uma falha do aparelho, o auto-alanne radiotelegráfico deve pro 
duzir um sinal de advertência continuo, audível no camarim de operação de ra 
diotelegrafia,.no camarote do radiotelegrafista e no passadiço. Se isso for 
possível na prática, o sinal de advertência tambam deve ser dado no caso de 
falha de um elemento qualquer do sistema receptor de alarme. Um único .'..nter 
ruptor deve permitir cortar o sinal de advertência e esse interruptor 	deve 
ser instalado no camarim de operação de radiotelegrafia; 
(vii) para fins de testes periódicos do aug.o-alarme radiotelegráfico, o apare 
lho deve incluir um gerador previamente si•.tonizado na freqüência de socorro 
em radiotelegrafia e um dispositivo de manipulação, por meio do qual se produ 
za um sinal de alarme radiotelegráfico de tensão igual à mínima indicada 'lã 
alínea (i) acima. Também deve ser provido um meio para conectar os fones para 
a escuta dos sinais recebidos pelo auto-alarme radiotelegráfico; e 
(viii) o auto-alarme radiotelegráfico deve poder suportar as condições de vi 
bração, de umidade e de variações de temperatura equivalentes às rigorosas
condições que reinam a bordo dos navios no :w r, e deve continuar funcionando 
em tais condições. 

b) Antes de aprovar um novo tipo de auto-alarma radiotelegráfico, a Administra 
ção interessada deve se assegurar, por meio de testes práticos realizados nas 
condições de funcionamento equivalentes às encontradas na prática que o apare 
lho está de acordo com as prescrições do parágrafo "a" da presente Regra. 

c) A bordo dos navios providos de um auto-alarme radiotelegráfico, um telegrafis 
ta deve, quando o navio estiver no mar, verificar a eficácia do aparelho pelo 
menos uma vez em cada 24 horas e, se o aparelho não funcionar convenientemen 
te, comunicar ao Comandante ou ao Oficial de Serviço no passadiço. 

d) Um radiotelegrafista deve verificar periodicamente o bom funcionamento do re 
ceptor do auto-alarme radiotelegráfico ligado à sua antena normal, escutando 
os sinais no aparelho e comparando-os com sinais similares recebidos com o au 
xílio da instalação principal na freqüência de sworro em radiotelegrafia, 

e) Na medida que isso seja possível na prática, o auto-alarme radiotelegráfico , 
quando ligado a uma antena, não•deve afetar a exatidão do radiogoniómetro. 

• Regra 12 - RadiogoniOmetros  

a) (i) o radiogoniômetro prescrito pela Regra 12 do Capítulo V deve ser eficaz e 
capaz de receber sinais com o mínimo de ruídos próprios do receptor, e de ob 
ter marcações a partir das quais possam ser determinadas a direção e marcação 
verdadeiras. - 
(ii) Ele deve poder receber os sinais nas freqüências de radiotelegrafia de 
terminadas pelo Regulamento de Radiocomunicações para fins de socorro e de ra 
diogoniOnutria, assim como para os radiofaróis marítimas. 
(iii) Na ausência de interferências, o radiogoniômetro deve ter uma sensibili 
dade suficiente para permitir a obtenção de marcações precisas, mesmo. com  um 
sinal cuja intensidade de campo seja somente de 50 microvolts por metro. 
(iv) Na medida em que isso seja possível na prática, o radiogoniômetro deve 
estar situado de maneira que os ruídos mecânicos, ou de qualquer outra orai 
gpm, cause a menor interferência possível na determinação eficaz das 	marca 
çOes. 
(v) Na medida em que isso seja possível na prática, o sistema de antenas cio 
radiogoniômetro deve ser erigido de tal sorte, que a determinação eficaz das 
marcações sofra a menor perturbação possível devido à proximidade de outras 
antenas, conjuntos de lança de carga, adriças metálicas e quaisquer 	outros 
objetos metálicos de grande tamanho. 
(vi) Um eficaz sistema bilateral de chamada e de comunicação verbal deve ser 
estabelecido entre o radiogoniômetro e o passadiço. 
(vii) Todos os radiogoniómetros devem ser calibrados por ocasião de sua insta 
lação, de modo. julgado satisfatório pela Administração. A calibragem deve 
ser verificada tomando marcações de comprovação, ou efetuando-se uma nbva ca 
libragem cada vez que modificações, que possam afetar de maneira apreciável a 
exatidão do radiogoniômetro, sejam feitas na posição de qualquer antena ou de 
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• 

qualquer,  ,estrutura sobre o convés. Os elementos característicos. da calibragem 
devem•ser verificados a intervalos tão prOxlmo de um ano quando possível- De 
verá ser mantido um registro dessas calibragens e de quaisquer verificações 
de sua preciso. 

• 
b) (i) O equipamento de vetoranento rádio, que fUnciona na freqüência de socorro 

em radiotelefónia, deve permitir obter marcações radiogoniomêtricas nessa fre 
ência, sem antiguidade de sentido, dentro 	um arco de 30 graus para cadã 

lado da proa. 
(ii) Ao instalar e submeter a provas o equipamento mencionado neste parágra 
fo, deve-se levar na devida consideração as recomendações pertinentes do Comi 
tê ConáultiVoInternacional de Padiocomunicações (COIR)  

DeVem ser tomadas as medidas razoáveis para assegurar o vetoramento nas 
condições prescritas no presente parágrafo. Nos casos em que, por razões de 
dificuldades técnicas, uM tal vetorameillto rão possa ser obtido, as Administra 
çEes podem diSpensar; individualmente, os navios das diSPosições do presente 
parágrafo. 	. • 

Regra 13 - Instalações Radiotelegráficas para Embarcações Salva-vidas a Motor 

a) A instalação radiotelegráfica prescrita pela Regra 14 do Capitulo III deve In 
cluir umtransuisSor, um receptor e uma fonte de energia. Ela deve ser prole.  
tada de modo que possa ser manejada, em caso de necessidade, por uma pessoa 
inexperiente. . 

b) O transmissor deve ser capaz de transmitir na frequência de socorro eni radio 
telegrafiai utilizando uma classe de emissão determinada pelo Regulamento de 
Radio comunicações para essa freqüência. Ele deve também ser capaz de transmi 
tir na freqbência e na classe de emissão determinadas pelo Regulamento de Ra 
diocomunicações para•uso das embarcações salva-vidas, nas faixas compreendi 
das entre 4.000 kHz e 17.500 kHz. 

c) Se o Regulamento de Radiccomunicações prescrevera emissão modulada, o ,trans 
missor deve ter uma taxa de modulação de pelo menos 70%,e uma fregtlência de 
modulação compreendida entre 450 kHz e 1.350 kHz. 

d) Além de um dispositivp para transmissão manual, o transmissor deve ser dotado 
de um dispositivo automático para transmissão de sinais de alarme e de socor 
ro, em radiotelegrafia. 

e) Na freqüência de socorro em radiotelegrafia, o transmissor deve ter um alcan 
ce normal (tal como definido r parágrafo "g" da Regra 10 do presente Capitii 
lo) de, pelo menos, 25 milhas, utilizando a antena fixa. * 

(*) Na .gaita de uma medição da intensidade de campo, pode-3e admitik que ute 
alcance 4eitã obtido quapido o pi duto da attuna da antena acima do nível 
do maA pe/a emitente da antena (valm egcaz) goA de 10 methois-AmpeAu. 

f) O receptor deve ser capaz de receber na freqüência de socorro em radiotelegra 
fia e nas classes de emissão determinadas para essa freqüência pelo - Regulamen 
to de Radioccmunicações. 

g) A fonte de energia deve ser constituída por uma bateria de acumuladores, com 
capacidade suficiente para alimentar continuamente o transmissor durante 4 ho 
ras, em condições normais de funcionamento. Se a bateria for de um modelo quJ 
requeira ser carregada, deve-se dispor de meios que permitam carregá-la utili 
zando a rede elétrica do navio. Além disse, deve-se dispor de meios necess-a-
rios para carregá-la após a embarcação salva-vidas ter sido lançada ao mar, -- 

.h) Quando a energia necessária à instalação radiotelegráfica e ao projetor pres 
crito pela Regra 14 do Capltulo III for fornecida pela mesma bateria, esta de;.  
ve ter uma capacidade suficiente para proporcionar a carga adicional do proje 
tor. 

i) Uma antena do tipo fixo, bem erro os suportes necessários para mantê-la 	na 
altura mais elevada possível devem existir a tordo. Além disso, se possivel, 
deve haver a bordo uma antena a ser sustentada por um papagaio ou por um ba 
lão. 
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j) Quando o navio estiver no mar, um radiotelegrafista deve, semanalmente, tes 
tar o transmissor utilizando para isso uma antena artificial apropriada e caí 
regar a bateria a plena carga quando esta for de um modelo que assim o reguei 
ra. 

Regra 14....: Porelhos Portáteis de Rá-lio para as Embarcações e Balsas salva-vidas 

a) O aparelho prescritopela Regra 13 do Capítulo III- deve incluir um tranmis 
sor, um receptor, uma antena e uma fonte de energia. Deve ser projetado de mj 
do a poder ser utilizado, em caso de urgência, por uma pessoa inexperier.te. • 

b) aparelho deve ser facilmente transportável, estanque e capaz de flutuer na 

j

água do mar Ele deve taMbem poder ser lanpdo an mar sem que sofra danes. Os 
a~aarelhos núvós devem ser de peso e diMnsoes as mais .reduzidas possíveis e 
devem, de preferência, poder ser utilizados tanto em embarcações como em bal 
sas salva-Vidas.  

c) O transmissor. deve ser capaz de emitir na freqüência de socorro em radiutele 
• grafia, utilizando uma classe de emissão determinada para essa freqüência pe 
,lo Regulamento'de Radiocomunicaçõed. Ele deve tombem ser capaz de emitir na 
Ifreqüênc4a radiotelegráfica e numa'classe de emissão determinada pelo Regula 
mento, deSadiocomunicações, para as embarcações e balsas salva-vidas, nas far 
xas compreendidasentre 4.000 kHz e 27.500 kHz. Todavia, a AdMinistração pode 
autorizar a emissão na freqüência de socorro em radiotelefonia e numa classe 
de emissão - determinada para essa freqüência pplo Regulamento de Radiocomunica 
çOes, como uma alternativa ou em adição à transmissão na freqüência radiotele 
gráfica determinada pelo Regulamento de Radiocomunicações para as embarcações  
e balsasisalva-vidas, nas faixas compreendldas entre 4.000 kHz e 27.500 kHz. 

d) O transmissor deve, se a emissão modulada .-or prescrita pelo Regulamente de 
Radiocomunicações, ter uma taxa de modulaç;áo de pelo menos 70% e, no caso de 
uma emissão radiotelegráfica; uno freqüência de nrduiação compreendida entre 
450 Hz e 1.350 Hz. • 

e) Alem de um dispositivo para transmissão manual, o transmissor 'deve ser dotado 
de um dispositivo automático para transmissão de sinais de alarme e de socor 
ro em radiótelegrafia. Se o transmissor permitir o emprego da freqüência de 
socorro em radiotel4fonia, ele deve ser dotado de um dispositivo automático 
de transmissão do sinal de alarme radiotelefOnico , de acordo com as prescri 
çêes do parágrafo e da Regra 16 do presente Capítulo. 

"f) O receptor deve ser capaz de receber na.freqüência de socorro em radiotelegra 
fia e nas classes de emissão determinadas para essa freqüência pelo Regulamen 
to de Radiocamunicações. Se o transmissor permiar o emprego da freqüência de 
socorro em radiotelefonia, o receptor deverá também ser capaz de receber nos 
sa mesma freqüência, e numa classe de emissão determinada para essa freqüêri 
cia pelo Regulamento de Radiocomunicaçêes. 

g) A antena deverá ser ou auto-sustentada, ou destinada a ser sustentada pelo 
mastro de uma embarcação salva-vidas,. na altura mais elevada possível. Alem 
disso, e desejável que exista, se tal for possível na prática, uma antena a 
ser sustentada por um papagaio ou por um balão. 

h) O transmissor deve fornecer à antena prescrita no parágrafo "a" da presente 
Regra, una potência adequada em alta freqüência * e deve, de preferência , 
ser alimentado por um gerador acionado a mão. Se ele for alimentado por uma 
bateria, esta última deve ser de acordo com as especificações estabelecidas 
pela Administração para assegurar que seja de um tipo durável e de capacida 
de adequada. 

* Podem-se conóídehah como 4atJ.[ óeí teu, a4 condiçõe3 da 0..e4ente Regita: 
- 3C a patincía de entAada no anodo do c4tãgío ó.ína.e OA de, peto meios 10 
Watts, ou 
- 4e a potêmcía de uada em afta gneqUencía Oh de, peto menos, 	2 WattA 
(emí4óão Á2) na i'ftegaõncía de 500 Wiz, euma antena axtígcíal, con.st.{:tul 
da de umamóíó.tencÁa e6e,tíva. de 15 Ohms em úkíe com uma. capaeídade 
100 x 10-1' FaAad4. A.taxa de modueação deve 4eue de, peto menos, 70% 
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i) Quando o navio estiver no mar, um radiotelegrafista ou um operador de radiote 
lefonia, segundo o caso, deverá testar o teansmissor semanalmente, utilizando  

uma antena artificial adequada e carregar a bateria a plena carga quando esta 
for de um modelo que assim o requeira. 

j) Para aplicação da presente Regra, a expressão "aparelho novo" designa um opa 
relho fornecido a um navio após a data da entrada em vigor da presente Cunven 
ção. 

p=111:ltações Radiotelefõnicas 

a) A estação radiotelefônica deve ser situada na parte mais alta do navio e colo s' 
cada, na medida do possível, ao abrigo de -lualquer ruído que possa perturbal:  
a recepção correta das mensagens e sinais. 

b) Deve haver um meio eficaz de comunicação entre a estação radiotelefônica e o 
passadiço. 

c) Um relógio de confiança deve ser solidamente fixado numa posição tal, que to 
do o mostrador possa ser facilmente observado da posição de trabalho da radio 
telefonia. 

d) Deve ser provida uma iluminação de emergência, de funcionamento seguro, inde 
pendente da rede de iluminaçao normal dá instalação radiotelefônica, permanen 
temente instalada, de modo a fornecer uma iluminação adequada dos aparelhos 
de comando e:de controle da instalação radiotelefônica, do relógio prescrito 
pelo parágrafo "c" da presente Regra e do quadro de instruções prescrito. no 
parágrafo "f'. 

e) Quando a fonte de energia consistir em uma ou várias baterias, a estação ra 
diotelefõniea deve estar provida de meios que permitam comprovar seu estado 
de carga. 

f) Um quadro de instruções que resuma claramente o procedimento de socorro em ra 
diotelefonia deve ser colocado de modo a ser inteiramente visível da posição 
de trabalho da radiotelefonia. 	‘o. 

Regra_16-:- Instalações Radiotelefõnicas 

a) A instalação radiotelefônica deverá incluir equipamento de transmissão e de 
recepção,. e fontes apropriadas de energia (citadas nos parágrafos segUintes 
como o transmissor, o receptor, O receptor de escuta na freqüência de socorro 
em radiotelefonia e a fonte de energia, respectivamente). 

b) O transmissor deve poder transmitir na freqüência de socorro em radiotelefo 
mia e, pelo menos, em alguma outra freqüência nas faixas compreendidas entre 
1.605 kHz e 2.850 kHz, utilizando as classes de emissão determinadas para es 
sas freqüências pelo Regulamento de Radiocomunicações. Em operação normal ,- 
uma emissão em dupla faixa lateral ou uma emissão em faixa lateral Unica com 
onda portadora completa (isto ó, da classe A3H) devem ter uma taxa de modula 
São de, pelo menos, 70% da intensidade de pico. Uma emissão na faixa lateral 
unira com onda portadora reduzida ou suprimida (classe A3A ou A3J) deve ser 
modulada de maneira que os produtos de intermodulaçao nao ultrapassem os valo 
res prescritos no Regulamento de Radiocomunicações. 

c) (i) A bordo dos navios de carga de arqueação bruta igual ou superior a 550 , 
mas inferior a 1.600 toneladas, o transmissor deve ter um alcance normal de e  
pelo menos 150 milhas, quer dizer, deve ser capaz de emitir a essa distãncia 
sinais claramente perceptíveis. de navio a navio, durante o dia, em condições 
e circunstâncias normais. * (Sinais claramente perceptíveis são normalmente 
recebidos se o valor eficaz (PNS) da intensidade de campo produzida no recep 
tor pela onda portadora não modulada for de, pelo Menos, 25 microvolts por me 
tro). 

* Na au4éTncía de medída4 da ínten.sidade do campo,, pode-ise admítíA que me at 
canee 	obtÁdo com uma potêmía de. 15 Wattó na antena (onda poittadoka 

não modulada), com um Aendímuto de antena de 27%. 

(ii) A bordo dos navios de carga de arqueação. bruta igual ou superior a 300, 
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. mas inferior a 500 toneladas, o transmissor deve: 
• (1) nas instalações existentes, ter um alcance normal de, pelo menos 75 nd 

lhas; e 
(2) nas instalações novas, fornecer âÃintexa uma potência de, pelo menos, 15 
WItts (onda ,,Yortadora não modulada). 

d) O transmissor deve ser provido de um dispositivo destinado a produzir automa 
ticamente 0 sinal de alarme radiotelefõnicxe Este dispositivo deve ser profe.. 
tado de medo a prevenir que entre em funcionamento acidentalmente e a poder 
ser desligado a qualquer nomento para permetir a transmissão imediata de uma 
mensagem de socorro. Devem ser tonadas disposições para verificar pericdica 
mente o bam.:1•Incioramento do dispositivo eel freqüências diferentes da freqüên-
cia de socorro em radiorelefonia, utilizando uma antena artificial apropria 
cia. 

e) O dispositivo:  prescrito rio parágrafo 'd" de presente Regra deve atender 	às 
seguintes condições: 
(i) a tolerância da fr üancia de cada un dos sinais elementares deve 	ser 
igual a -1- -1,1)%; 
(ii) a tolerincia na duração de cada um dos sinais elementares deve ser igual 
a50 milisegundos; 
Uri) o intervalo entre dois sinais elementares sucessivos não deve ultrapas 
sar 50 milisegundos; e 
(iv) a•  razão entre a. amplitude do sinal elementar (tone) mais forte e a de 
mais fraco deve estar compreendida entre 1 e 1,2. 

f) O receptor prescrito no parágrafo "a" da: presente Regra deve permitir a re 
cepção na freqüência de socorro em radiotelefonia e, pelo menos, numa outra 
freqüência disponível para as estações marítimas radiotelefónicas, nas faixas, 
compreendidas entre 1.605 kHz e 2.850 kHz, utilizando as classes de emissão 
determinadas para essas freqüências pelo Regulamento de Radiocomunicações . 
Alêm disso, o receptor deve permitir a recepção, nas classes de emissao deter 
minadas pelo Regulamento de Radiocomunicaç6es, em todas as outras freqüências 
utilizadas para a transmissão, em radiotelefoniá; de mensagens meteorológicas 
e de quaisquer outras comunicações relativas à segurança da navegação que a 
Administraçáo possa julgar necessárias. O receptor deve ter Una sensibilidade 
suficiente para produzir sinais; por mio de um alto-falante, mesmo quando a 
tensão de entrada do receptor seja somente de 50 microvolts. 

g) O receptor de escuta na freqüência de socorro em rddiotelefonia deverá estar 
previamente sintonizado nesta freqüência. Ele deve ser provido de filtro ou 
de um dispositivo que permita.  tornar. silencioso o alto--falante, na ausência 
do sinal de alarme radiotelefônico. Este dispositivo deve poder ser facilmen 
te ligado e desligado e poder ser utilizado quando, na opinião do Comandante, 
a situação for tal que a manutenção da escuta comprometeria a segurança da na.  
vegação do navio. 

h) Para permitir uma passagem rápida da transmissão para a recepção, no caso de 
'uma comutaçao manual, o comando do dispositivo de comutação deve ser coloca 
do , se possível, no microfone ou no nonofone. • 

i) Enquanto o navio estiver no mar, deve estar disponível permanentemente 	uma 
fonte de energia principal suficiente para fazer funcionar a instalação no al 
cance normal prescrito pelo parágrafo "c" da presente Regra. As baterias, se 
existentes, devem ter, em quaisquer circunstâncias, una capacidade suficiente 
para fazer funcionar o transmissor e o receptor durante, pelo menos, seis ho 
ras consecutivas nas oondiçes normais de operação. * .Nas instalações nont7i 
das em, ou apôs 19 de novembro de 1952, a bordo de navios de carga de arquea 
ção bruta igual ou superior a 500 mas inferior a 1:600 toneladas, deve-se pra 
ver una _Conte de energia de reserva na parte superior do. navio, a menos que a 
fonte principal de energia já esteja ali situada. 

* Tudo emn 	deten~:. a quantidade de eCebtícídade a WL (gARCeída pe 
batekía4 pana. -tecem uma eapacídade de keACAVa de. JJC,iA hoha, e hecomeii 

dada como Buía a 2)eguíftte Punuta: 
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1/2 do CORUMO de comente necessãkía pcvLcL uma tkansmíssao atada. 
4. o consumo de cathmte do keceptoA. 
+ o Conswmo de cohitente de todas as caigas adícíonaíis que as batekía, pos 
sam sek chamadas a alimenta& em casos de 4soevuto ou de emkgãcía. 

A fonte de energia de reserva, se existente, poderá ser usada somente para 
alimentar: ! : 
(i) a inst4ação radiotelefônica; 
(ii) a iluminação de emergência preScrita no parágrafo "d" da Regra 15 	do' 
presente Ca.A.tulo; 
(iii) o dispositivo:prescrito no parágrafo "d" da presente Regra, para a pro 
dução do sinal de alarme radiotelefénico; e 
(iv) a instalação de VHF. 

k) Não obstante as preScrições do parágrafo "j" da presente Regra, a Administra 
ção pode autorizar a utilização da fente de energia de reserva, quando tiver 

localizados 
prova, para alimentar o radiogoniénetro, se existente, a um certo rã 

mero de circuitos de emergência de baixa potência, inteiramente Iocalizad 
na parte superior do navio, tais como a iluminação de emergência no convés 
das embarcag5es, com a condição de que .essas cargas adicionais possam serr - ra 
pidamente desligadas e que a fonte de energia tenha uma capacidade suficie-n 
te para alimentá-las. 

1) Enquanto o navio estiver no mar, todas as baterias existentes devem ser man 
tidas carregadas para atender às prescrições do parágrafo "1" da 	presente 
Regra. . • 

4 
m) Deve sér provida e instalada uma antena• e, a bordo deinavios de carga de ar 

queação bruta igual ou superior a 500 mas inferior a 1.600 toneladas, ela d'e 
ve, se suspensa entre suportes sujeitos a vibrações, ser protegida centra os 
riscos de ruptura. Além disso, deve haver uma antena sobressalente, =pie 
torrente montada, para substituição imediata ou, quando isso não for 	possi 
vel, uma quantidade suficiente de fio de antena e isoladores para permitir a 
instalação 

	

	uma antena sobressalente. Devem ser providas também as ferra 
nentas necessárias para instalar uma antena. 44  

RadietelefOnicas de VHF  

a) Quando um navio dispuser de uma estação radiotelefônica de VHF, de 	acordo 
com a Regra 18 do Capitulo V, essa estação deve ficar situada na parte supe 
rior do navio e incluirá uma instalação radiotelefônica de VHF que atenda ass 
disposições da presente Regra e seja composta de um transmissor, um 	recep 
tor, uma fonte de energia suficiente para os fazer funcionar na sua potência 
nominal, e uma antena que permita irradiar e'receber'de modo eficaz os 	si 
nais nas freqüências de operação. 

b) Tal instalação de VHF deve satisfazer às condições definidas no Regulamento 
de Radiocomunicações para o equipamento utilizado no Serviço Radiotelefônico 
Môvel Marítimo de mw, e deve poder funcionar nos canais especificados no Re 
gulamento de Radiocomunicações e nas condições que possam ser prescritas pe 
lo Governo Contratante assinalado na Regra 18 do. Capitulo V. 

c) O Governo Contratante não deve exigir que a potência de salda de 	radiofre 
qüência da. onda portadora do transmissor seja superior a 10 Watts. A antena 
deve, tanto quanto poÉsivel, ser situada de medo que tenha acesso a todo o 
horizonte, sem obstáculos. * 

Corno otíentação 	adMíte-se que cada navío sena equipado com uma an 
tena de ganho unítat!i.u, com potakízação veAtícat, ínsta,eada a wna aetuit-d 
de. 9,15 metitos (30 pjÁs) acíma da agua, com um thavpsnaÁ3oh com uma 	potên 
cía de 3aJála de kadiogeqUêncía de 10 Watts e. um keceptok com uma sensíbí 
Udade de. 2 mícuvoltá nos bokneA de entAada, com orna Aazão 	'cuido 
de 20 db. 

d) O comando dos canais de VHF exigidos para a segúrança da navegação deve ser 
de acesso imediato no passadiço, perto do posto de governo. Em caso de sie 
cessidade, é conveniente dispor-se também da possibilidade de utilizar a li 
gação radiotelefônica desde as asas do passadiço. 
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Regra 18 - Auto-Alarmes Radiotelefônicos 

a) Os auto-alarmas radiotelefOnicos devem atender às seguintes condições 	mini 
mas: 
(i) uma tolerância de + 1,5% e admitida, em cada caso, nas freqüências do má 
ximo da curva de resposta dos circuitos sineonizados, ou de qualquer 	outro 
dispositivo utilizado para a seleção de freqüências, e a resposta não 	deve 
cair abaixo c::: 50% da resposta máxima para -2.reqüências que não se 	afastem 
mais de 3% da freqüência de resposta máxima; 
(ii) na ausência de ruidos e interferências, o dispositivo de .recepção automá 
tico deve poder ser acionado pelo sinal de alarme, num período de nao meros 
de quatro e r5o mais de seis segundos; 
(iii) o dispositivo de recepção automático deve responder ao sinal de elarme 
em condições de interferência intermitente, causada por ruídos atmosféricos, 
e outros potentes sinais que não sejam os de alarme, de preferência sem que 
seja necessán.a nenhuma ajustagem manual no decorrer de qualquer período de 
escuta mantido por esse dispositivo; 
(iv) o dispositivo de recepção automático não deve ser acionado por 	ruidos 
atmosféricos, nem por outros sinais potentea que não sejam o sinal de alarme; 
(v) o dispositivo de recepção automático deve funcionar eficazmente além das 
distâncias em que a transmissão da voz á satisfatória; 
(vi) o dispositivo de recepção automático deve poder suportar as condiçGes de 
vibração, de umidade, de variação de temperatura e de voltagem de 	alimenta 
ção, típicas das condições adversas que reinam a bordo dos navios no mar, 
deve continuar a funcionar em tais condições; e 
(vii).o dispositivo de recepção automático deve, na medida do possível, dar 
aviso de avarias que o impeçam de funcionar normalmente durante as horas de 
escuta. 

b) Antes de aprovar um novo tipo de auto-alarme radiotelefónico, a Administração 
interessada deve assegurar-se, por meio de testes práticos feitos nas oondi.  
ções de funcionamento equivalentes às encontradas na prática, de que o apare 
lho satisfaz às prescrições do parágrafo "a" da presente Regra. 

PARTE D - Registros Radioelátricos de Bordo 

Regra 19 - Registros Radloelátricos de Bordo 

a) 0 registro radioelétrico de bordo (Diário de Serviço Radioelétrico) prescrito 
pelo Regulamento de Radiocomunicações para- os navios equipados com estação ra 
diotelegráfica, de acordo com a Regra 3.ou com a Regra 4 do presente CapitU 
lo, deve ser mantido no camarim de operação de radiotelegrafia durante a via 
gem. Cada radiotelegrafista deve anotar no diário do serviço radioelétrico E; 
seu nome, as horas alague entrar e sair de serviço, bem COITO todos os atonte 
cimentos de interesse do serviço radioelátrico sobrevindos durante o seu ser 
viço, que possam ser de importancia para a salvaguarda da vida humana no mar. 
Além disso, as seguintes indicações devem figurar no diário do serviço radio 
elétrico de bordo: 
(i) os lançamentos prescritos pelo Regulamento de Radiocomunicações; 
(ii) detalhes da manutenção, inclusive um registro da carga das baterias, na 
forma que for prescrita pela Administração; 
(iii) uma declaração diária de que foram observadas as prescrições do parágra 
fo "p" da Regra 10 do presente Capitulo; 
(iv) detalhes dos testes do transmissor de reserva e da fonte de energia de 
reserva, efetuados de acordo com o parágrafo "s" da Regra 10 do presente Capi 
tufo; 
(v) nos navios providos de um auto-alarme radiotelegráfido, os detalhes dos' 
testes efetuados de acordo com o parágrafo "c" da Regra 11 do presente Capi 
tulo; 
(vi) detalhes da manutenção das baterias, incluindo um registro de carga (quan 
do for aplicável), prescrito no parágrafo "j" da Regra 13 do presente Caeitú 
lo, e detalhes dos testes prescritos pelo citado parágrafo no que 	concerne 
aos transmissores instalados nas embarcações salva-vidas a motor; 
(vii) detalhes da manutenção das baterias, incluindo um registro da 	carga 
(quando for aplicável), prescrita no parágrafo "i" da Regra 14 do 	presente 
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Capitulo, e detalhes dos testes prescritos pelo citado parágrafo no que con 
cerne aos aperelhos radioelétricos portáteis das embarcações e balsas salva-
vidas; e 
(viii) a hora em que a escuta for interrompida de acordo com as disposições 
cio parágrafo 'd" da Regra 6 do presente Capitulo, assim como o motivo da in 
terrupção e a hora em que a escuta foi reassumida. 

b) O registro radicelétrico de bordo (Diário do Serviço Radioelétrico) prescrito 
pelo Regulawnto de Radiocomunicações para os navios equipados com estação ra 
diotelefOnice, de acordo com a Regra 4 do presente Capitulo, deve ser mantido 
no local onde se faz a escuta. Todo operador qualificado e todo comandante , 
oficial ou morbro da tripulação que faça um serviço de escuta de acordo com 
a Regra 7 do 2resente Capitulo deve anotar no registro radicelétrico de bor 
do, além do seu nome, os detalhes de todos os acontecimentos de interesse do 
serviço radioelétrico sebrevindos.durante o seu serviço, que possam ser de im 
portância parr, a salvaguarda da vida humana no mar. Além disso, as 	seguiu 
tes indicaçõe-; devem figurar no diário do serviço radioelétrioo de bordo: 
(i) os lançamentos prescritos pelo Regulamento de Radiocomunicações; 
(ii) a hora em que o serviço de escuta é iniciado, quando o navio sai do por 
to e a hora em que termina esse serviço, quando o navio chega ao porto; 
(iii) a hora em que o serviço de escuta for interrompido por qualquer motivo, 
bem como a razão da interrupção e a hora em que for reassumido; 
CM detalhes da manutenção das baterias (se existentes), incluindo ur regis 
tiro da carga, prescrita pelo parágrafo "1" da Regra 16 do presente 
lo; e 
M, detalhes da manutenção das baterias, incluindo um registro da carga (quan 
do for aplicável), prescrita pelo parágrafo 	da Regra 14 do presente Capr 
tulo, e uma menção detalhada dos testes prescritos pelo citado parágrafro n5 
que concerne aos aparelhos.radioelétricos portáteis das embarcações e balsas 
salva-vidas. 

c) Os registros radicelétricos de bordo devem estar disponíveis para inspeção , 
pelos funcionários autorizados pela Administração para efetuá-la. 

CAPITULO V - Segurança da Navegação  

Regra 1 - Aplicação 

O presente Capitulo se aplica, salvo disposição em contrário, a todos os navios, 
em todas as viagens, exceto aos navios de guerra e aos navios que naveguem exclu 
sivamente nos Grandes Lagos da América do Norte e nas águas que os ligam entre 
si ou em suas águas tributárias, limitadas a leste pela saída inferior da eclu 
sa St. Lar bert em Montreal, na província de Quebec (Canadá). 

Regra 12 -- Equipamentos de Navegação a Bordo 

a) Todos os navios de arqueação bruta igual ou superior a 1.600 toneladas, 	de 
vem ser equipados com um radar de um tipo aprovado pela Administração. No paã-

-isadiço desses navios devem ser providos meios para plotagem das informações 
do radar. 

b) Todos os navios de arqueação bruta igual ou superior a 1.660 toneladas, quan 
do efetuando viagens internacionais, devem ser equipados com um radiogoniõme 
tro que satisfaça as disposições da Regra 12 do Capitulo IV. A Administração 
pode isentar todos os navios de arqueação bruta inferior a 5.000 	toneladas 
da obrigação de serem equipados com tais aparelhos, nas zonas em que ela jul 
gue excessivos ou supérfluos, tendo na devida conta o fato de que o radiog6 
-niõmetro constitui um auxilio precioso, t.ando onmo instrumento de navegaçS 
quanto como meio de determinar a posição dos navios, das aeronaves ou das em 
barcações e balsas salva-vidas. 

c) Todos os navios de arqueação bruta igual ou superior a 1.600 toneladas, quan 
do efetuando viagens internacionais, devem ser equipados com uma agulha giroS 
c6pica além da agulha magnética. A Administração pode isentar dessa obriga 
ção todos os navios de arqueação bruta inferior a 5.000 toneladas, caso jul. 

ANEXO III 	 19 



que excessiva ou supérflua. 

d) Todos os navios novos de arqueação bruta igual ou superior a 500 toneladas , 
quando efetuando viagens internacionais, deveM per equipados com um ecobati 
metro. 

e) Todas as meoEdas razoáveis devem ser tomadas para manter esses aparelhos em 
bom estado de funcionamento. Todavia, um defeito de funcionamento do equipa 
mento radar, da agulha giroscópica ou do ecobatimetro não deve ser oonsidera 
do como um motivo para julgar o navio incapaz de navegar ou para atrasa; sua 
saída de um porto em que não forem facilmente obtidas condições de repc:_ro. 

f) Todos os navios novos de arqueação bruta igual oá superior a 1.600 tol.e:adas, 
quando efetuando viagens internacionais, devem ser equipados com equipamento 
rádio para vetoramento na freqüência radiotelefOnica de socorro, obedecendo 
às disposições pertinentes do parágrafo "b" da Regra 12 do Capitulo IV. 

Regra 18 - Estações de Radiotelefonia em VHF 
• 

Quando um Governo Contratante exigir que os navios que naveguem numa área sob 
sua soberania sejam providos de uma estação de radiotelefOnia em VHF, utilizada 
em 	ligação core um sistema que tenha sido estabelecido para melhorar a sequran 
ça da navegação, essa estação deve atender às disposições da Regra 17 do CE-:pitu 
lo IV, e ser operada, de acordo com a Regra 8 do Capitulo IV. 
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INSTRUÇÃO N9 04/81-DENTEL 	 ANEXO 1V 

DECLARAÇÃO 

  

   

(nana, qualificação, OPE do interes3ado ou do responsável pela en° 

tidadê requerente, no caso de pessoas jurídicas) 

natural de  	 , Estado de 	 

, DECLARA, atendendo 'às ey-Igncias do Depar_t_. 

mento Nacional de llecomunicaç6es, ser 
(proprietãxio ou arrendat'Ario) 

da embarcação denaminada 	 

44% 

(local) 	(data) 

Assinatura 



- NOME NQ INSC. CAP. PORTOS- 	,AP.ITANIA DE INSC. 	- ARO. GRUTA --- 

,,--- 2- IDENTIFICAÇÃO DA ESTAÇÃO DO NAVIO 
INDICATIVO DE CHAMADA --I 	N9 DA LICENÇA  	PRAZO VALIDADE LICENÇA 	- DR/DENTEL EMITENTE -- [ 

	 ir 

1- IDENTIFicAçÃo DA EMBARCAÇÃO 

TIPO NAVEGAÇÃO 	 PROPR ETÁRIO 

(-1 LONGO CURSO 	INTEP'OR 

ENDEREÇO DO PROPPI.:TÁRIO PARA REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA 

TRANSMISSOR (OU TRANOCEPTOR) DE RESERVA 
MODELO ------------- r  POTÊNCIA ( VI) --1  TIPO DE EMISSÃO --1  

I 	 i 
ri  FONIA 

FRCQUÊNCIAS UTILIZADAS 

-- MARCA 

ESTAÇÃO DE NAM Ti 
MINISTÉRIO• DAS COMUNICAÇÕES• 	 VISTORIA PERIdDICA 

Departamento Nacional do Telecomunicações 	 RELATÕRIO 

-3- EQUIPAMENTOS 
TRANSMISSOR (OU TRANSCEPTOR) PRINCIPAL r  MARCA 	 MODELO r  

       

       

    

POTÊNCIA (V/ ) - 	:-TIPO 	EMli,)1A- 1 	 1 

    

    

FREQÜÊNCIAS UTILIZADAS 

eMuleffilMiarumuff aesow I•saub..aa.a...n.a..*apaea 

1 
J 

FORMULÁRIO DN - 032 



:.,1SPOSITIVO DE SALVAMENTO (Rolaclonor infortiondo: marco, modolo, potência, tipo do ontissdo o fi oglIZIncios 

OUTROS EQUIPAMENTOS 

ANTENAS UTILIZADAS 

AT ERRAMENTO 

El  PRÓPRIO CASCO 	 ri  PLACA DE TERRA 

4 — INFORMAOES ADICIONAIS 

1 

do 	 do. 
VISTORIADOR 

)BSERVAÇÕES: 

1- Preencho o máximo que puder 

Use tontos formulários quanios necessários 

Aur r•-1 Ir AÇA° .  DO cc: ■:: EL .00 CAPiTAW A 01: POR TOS E COTAS _ _ 



3- ELIFIARCAÇÃO 
3.1- NOME ATUAL - 	 3.3- INDICATIVO CHAMADA 3.2- NOME ANTERIOR 

r 2.4. CIC /CGC 

2.6 - ENDEREÇO DO TITULAR DE LICENÇA ANTERIOR 	  [  

r2.7- DOCUMENTOS ANEXADOS 	 

Original da 	1.--1 Projeto 
licença 	1. 	1 TOCIIICO arrendpmenlo do embarcação 

Declaração do propriedado ou 
Procuração 

Planta da enlaçai) 
de navio 

1 

2:O-TITULAR DE LICENÇA ANTERIOR -- -- -- --- 

3.11 - NAVEGAÇÃO 	 

Do LONGO CURSO 

fiGUAS INTERIORES 

(Rios, Laços, ofc.) 

  

Fl N AO 

El NÃO 

SIM 

ONDE? 

-3.10 - CATEGORIA 

    

    

I El H24 KIX.' do 00 he 24 horas 

  

ìé 
II E] 1116 4•- 0/4, 8/12, 16/18, 20/22 (mais 4horas) 

/II E él 8 r-TM..- 8/12, 18/22 (mole 2 horas)
* 

{ . E MJ n>" Serviço diurno 

IV E H N .4.4,- Serviço noturno 

E HX ..›.- Período Indeterminado*  

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
Departamento Nic cional de Telecomunicações 1 

EáTAÇÂO DE NAVIO.  
REQUERIMENTO 

-1 - OBJETO 

    

    

riNavio em L  Podido 
provo 	 Inicial 

	

ElMudança de 	El Mudança de nome 	Alteração tficnica 	Cancolomentc. da 

	

Proprielbrio 	do embarcação   na estação 	 Ilconça 

r-2- IDENTIFICAÇÃO 

r 2.1 - REQUERENTE 

1— 

2.2- ENDEREÇO DA SEDE DO REQUERENTE 

3.4-ARQ. BRUTA —1 3.5-CLSE GERAL 3.6-CLSE ESP. 	.7-NATUREZA SERVIÇO 

IA3 

	

AI 	•  r 1 
3.8-INSC. CAP PORTOS i  r3.9-CAPITANIA INSC. 

 

- 4- ANTENAS UTILIZADAS ( Descrição sumária ) 

ONDA:1 	NECTOMETRICAS (ME) 	E 	DECAMÉTRICAS (HF) ONDAS 	MÉTRICAS ( VHF ) 

• 

, 	 . 
. 

4( A determinação dos horas compete h odininisiroçâo, ao Comandante ou ao responedvel 	FORMULÃRIO DNT- 093 
pela estação de navio. 

1  

1 



J  

T X T  FAUFMCANTE 	MODELO 
CÓDIGO 
DENTEL 

LAPG./FAIXA 

CLASSE EMIS. 
FREOUÊNCIAS *  

POT. 

S'd ) • -- ^ • - - • 's., 

LI 

Para a escolha de Frac:janotas consulte a Instrução N9 04/91 TE!. - DENTEL 

O&S.:( k" 

	

	Utilize tantos formuldrlos quantos necessário, para prooncher todos os dados 

do cada estaçtio do navio. 

G- TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Responsabilizo-me, sob as penos do Lei, pela veracidode dos informações prestados, afirmando , 

ainda, que os insto!ndes do estoçOo do novio serio efetuados de conformidade com .o estabelecido 

pela ConvençOa Internacional peru Salvaguarda dal Vidu Hl/111,3110 nu MUI, nos autos era que se aplico. 

Ansinaturo do Nequerento 
de 	 de 

Nome 

VI( 

tS- CARACTERÍSTICAS TUCNICAS DOS EQUIPAMENTOS --- 



1-  

• MINISTÉRIO 	DAS 	COMUNICAÇÕES 
Departamento 	Nacional 	do 	Telecomunicações 

ESTAÇÃO 	DE 	NAW,0 
LAUDO 	DE VISTORIA 

\--. - 
1- IDENTIFICAÇÃO 	DA 	EIÁDARCAÇÃO 
Nome [ 	 1r 	 r 	 r   N9  INSC. CAP. POR:OS.  -1 	CAPITANIA 	DE 	INSC. ---] 	ARQ. BRurt. --- 

[-CLSF• 	GERAL-- -CLSF. 	ESPECIAL- A  NATUREZA SERVIÇO -- --CATEGORIA -- - UTILIZAÇÃO --- 

PROPRIETARIO 

1... 

— ENDF.REÇO 	PARA 	CORRESPONDÊNCIA 

— 2 - EQUIPAMENTOS  
TRANSMISSOR (OU 	TRANSCEPTOR) 	PRINCIPAL 

eNCIA (W) — 	TIPO DE 	E.MISSin --- r  MARCA 	 i r  MODELO 	 . 
iLP°T [Ei FONIA 	El V.t 'IA 1 

FREQÜÊNCIAS 	UTILIZADAS 

• 

ki 

• 

— TRANSMISSOR (OU TRANSCEPTOR) RESERVA 
MODELO 	 POTÊNCIA (W ) — 	TIPO DE EMISSÃO - L 	 ir 	

if 	1[0F.N. 	0 m,41 
--• MARCA 

---- FREQÜÊNCIAS 	UTILIZADAS 

. 	 . 

• 

.• 

FORMULARIO DNT- 094 



()NOAS MÉTRICAS ( VEIE ) 

• 

- DISPOSITIVOS DE SALVAMF.NTL 
— MARCA MODELO POTÊNCIA•CW) 	TIPO DE EMISSÃO- I 

FONIA riGRAFIA 

- FREQÜÊNCIAS UTILIZADAS 

- OUTROS EQUIPAMENTOS 

3 - ANTENAS UTILIZADAS (Quantidade, Tipos, Cornprimanço ) 

ONDAS NECTOMÉTRICAS (MF) E OECAMÉTRICAS (HF) 

ATERRAMENTO 

PR6PRIO CASCO Li PLACA DE TERRA 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DOS TRANSMISSORES (Descrição Sumdrlo )  

uonmuutrzio 	-094 (Fls 2) 



3 -DADOS 	i6NÃJ 

- TERMO DE RESPONSABILIDADE 

:Respo,nsabilizo-me, sob as penas da Lei, pelo veracidade dos informoções 

contidas neste laudo, afIrMondo ainda, que os instalações da estação de navio desta em-

barcação estão instaladas do conformidade com o estabelecido pela Convenção Internacional 

da Salvaguardo da , Vida Humana no Mor, de 19  de novembro de 1974 e com o projeto 

técnico apresentado junto com o requerimento h Diretoria Regional do DENTEL em 

, de 	 , protocolado com o número 

   

de 

 

de 

    

V ISTOF21 A DO R 

---- 7- ESPAÇO RESERVADO AO
E 

 DENTEL 

FORMULAR  IO DNT- 094 (Hg 3) 
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