É com a abertura dos Portos do Brasil, por decreto de D. João VI,
datado de 28 de janeiro de 1808, que surge no país a noção de
controle da navegação marítima.
Pelo Decreto de 7 de junho de 1809, criou-se o Despachante das
Embarcações que saíssem dos portos e, mais tarde, em 1810, o
Alvará de 3 de fevereiro, criou a Mesa de Despacho Marítimo que,
além de outras atribuições, regulava a maneira pela qual deviam
ser efetuados os Despachos dos navios que saíssem dos portos.
Essas Mesas de Despacho eram situadas nos principais portos do
país, depois Capitais das Províncias, culminando com a sua
regulamentação, pelo Decreto de 26 de março de 1833 que, além
do Despacho Marítimo tratava, igualmente, da arqueação de
embarcações, registros, etc.
Mais tarde, pelo Decreto 358, de 14 de agosto de 1845, o Governo
do Império resolveu estabelecer uma Capitania em cada Província Marítima, com as atribuições
específicas de polícia naval, conservação dos portos, inspeção e administração dos faróis,
balizamento, matrícula do pessoal marítimo, praticagem, etc. Essas primeiras Capitanias eram
subordinadas diretamente ao Ministro da Marinha do Império e foram criadas sucessivamente por
diversos decretos, desde 15 de maio de 1846 (Belém, São Luís, Recife, Salvador, Rio de Janeiro,
Florianópolis, Rio Grande); 3 de outubro de 1847 (Natal, João Pessoa, Maceió, Santos); 12 de
janeiro de 1848 (Aracaju); 1º de outubro de 1853 (Paranaguá); 10 de fevereiro de 1855 (Parnaíba);
12 de janeiro de 1856 (Vitória); 11 de julho de 1857 (Fortaleza); 16 de março de 1861 (Corumbá); e
18 de novembro de 1874 (Manaus).
A primeira sede da Diretoria de Portos e Costas pode ser encontrada ao considerar-se o contido no
Relatório do Ministro da Marinha, Almirante ALEXANDRINO FARIA DE ALENCAR, endereçado
ao Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, datado de abril de 1908, informando que
a Inspetoria de Portos e Costas, “criada recentemente, funciona na antiga residência do ViceInspetor do Arsenal de Marinha”.

Nesse mesmo documento encontra-se publicada a relação dos Próprios Nacionais pertencentes ao
Ministério da Marinha no ano de 1870, organizada conforme o disposto no parágrafo 4º do artigo
12 da Lei nº 1.114, de 27 de setembro de 1860. Consta que entre os bens arrolados, existiam dois
destinados à Secretaria de Inspeção. O primeiro, construído sobre pilares de alvenaria com um
armazém , tendo de frente 65,5 palmos e de fundo 172, era ocupado pela então existente Secretaria
de Inspeção, para ser “Casa do risco e oficina de tanoeiros”. Ainda, nessa relação, há um outro bem
que é considerado como sendo a primeira sede da Diretoria de Portos e Costas, onde existe a
seguinte descrição “1 sobrado de pedra de cal, construído sobre pilares, de 55 palmos de frente por
172 de fundo ... serve de quartel do Vice Inspetor e do Ajudante das obras do Mar. Na parte ao rés
do chão trabalha-se em concertos de escaleres e em outros semelhantes”.
Somente no advento da República é que se resolveu desligar a subordinação das Capitanias do
Ministro da Marinha e concentrá-las sob um único órgão que, a princípio, se denominou de
Inspetoria de Portos e Costas.
Foi o Decreto nº 6.509, de 11 de junho de 1907, que criou o Regulamento da Inspetoria de Portos e
Costas o qual, dispondo de 38 artigos, subordinou todas as Capitanias, existentes no País, à
mencionada Inspetoria.
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Mais tarde foram criadas as Capitanias Fluviais que, abrangendo mais um Estado ou Província,
correspondiam aos portos dos respectivos rios. As três primeiras foram Pirapora (11 de março de
1926); Foz do Iguaçu (20 de novembro de 1940) e Rio Uruguai (7 de outubro de 1954). Ainda,
pertenciam à rede administrativa da DPC as então denominadas Escolas de Marinha Mercante, a
do Pará, criada em 28 de fevereiro de 1907 e a do Rio de Janeiro, de 18 de junho de 1956. Pelo
Decreto nº 9169-A, de 30 de novembro de 1911, a estrutura da Marinha foi modificada, com
evidente inspiração na organização da Marinha Britânica, passando o Inspetor de Portos e Costas a
denominar-se de Superintendente de Portos e Costas e fazer parte do Almirantado.
Em 1923, pelo decreto 16.237, de 5 de dezembro de 1923, nova reorganização administrativa sofreu
o Ministério da Marinha, e a Superintendência passou a ser denominada de Diretoria de Portos e
Costas, com as mesmas atribuições, isto é, as primitivas da antiga Inspetoria e da então existente
Superintendência de Portos e Costas, subordinada esta nova Diretoria diretamente ao Ministério
da Marinha.
No ano de 1931, o Chefe do Governo Provisório da República, pelo Decreto 20.829, de 21 de
dezembro de 1931, criou a Diretoria de Marinha Mercante e deu outras providências, em
substituição à primitiva Diretoria de Portos e Costas.

Mais tarde, pelo Decreto 24.581, de 5 de julho de 1934, ao se reorganizar administrativamente o
Ministério da Marinha, essa denominação foi confirmada.
Em 1952, pela Lei 1.658, de 4 de agosto de 1952, uma nova organização foi dada ao Ministério da
Marinha. Nesta, a primitiva Diretoria de Marinha Mercante passou a denominar-se novamente de
Diretoria de Portos e Costas, com as mesmas atribuições da anterior.
Em 1967, pelo Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, foi feita a nova organização
administrativa do país, na qual estava incluso o Ministério da Marinha.
Pelo Decreto nº 62.860, de 18 de junho de 1968, que restabelece a Estrutura Básica da
Organização do Ministério da Marinha, foi mantida a denominação atual desta Diretoria, porém a
mesma passou a ser subordinada, juntamente com a Diretoria de Hidrografia e Navegação, à
Diretoria Geral de Navegação.

A DPC tem os seguintes propósitos :
A. Contribuir para a orientação e o controle da Marinha Mercante e suas atividades correlatas, no
que interessa a Defesa Nacional;
B. Contribuir para a segurança do tráfego Aquaviario;
C. Contribuir para a prevenção da poluição por parte de embarcações, plataformas e suas estações
de apoio;
D. Contribuir para a formulação e execução das políticas nacionais que digam respeito ao mar;
E. Contribuir para implementar e fiscalizar o cumprimento de Leis e Regulamentos, no mar e
águas interiores; e
F. Contribuir para habilitar e qualificar pessoal para a Marinha Mercante e atividades correlatas
Para a consecução dos seus propósitos, competem a DPC as tarefas a seguir enumeradas:
I - Elaborar normas para











Habilitação e cadastro de aquaviarios e amadores;
Tráfego e permanência das embarcações nas águas sobre jurisdição nacional, bem como sua
entrada e saída de portos atracadouros, fundeadouros e marinas.
Realização de inspeções navais e vistorias;
Arqueação, determinação da borda livre, lotação, identificação e classificação de embarcações;
Inscrição das embarcações e fiscalização do registro de propriedade;
Cerimonial e uso dos uniformes a bordo das embarcações nacionais;
Registro e certificação de heliportos das embarcações e plataformas, com vistas a homologação
por parte do órgão competente;
Execução de obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e as margens das águas
sobre jurisdição nacional, no que concerne ao ordenamento do espaço Aquaviario e a segurança
da navegação, sem prejuízo das obrigações frente aos demais órgãos competentes;
cadastramento e funcionamento de marinas, clubes e entidades desportivas náuticas, no que
diz respeito a salvaguarda da vida humana e segurança da navegação no mar aberto e em
hidrovias interiores;
Cadastramento de empresas de navegação, peritos e sociedades classificadoras; e
aplicação de penalidade pelo comandante

II - Regulamentar o serviço de praticagem, estabelecer as zonas de praticagem em que a utilização
do serviço é obrigatória e especificar as embarcações dispensadas do serviço;
III - Determinar a tripulação de segurança das embarcações, assegurando as partes interessadas o
direito de interpor recurso, quando discordarem da quantidade fixada;

IV - Determinar os equipamentos e acessórios que devam ser homologados para uso a bordo de
embarcações e plataformas e estabelecer os requisitos para a homologação ;
V - Estabelecer a dotação mínima de equipamento e acessórios de segurança para embarcações e
plataformas;
VI - Estabelecer os limites da navegação interior;
VII - Estabelecer os requisitos referentes às condições de segurança e habitabilidade e para a
prevenção da poluição por parte das embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio;
VIII - Definir áreas marítimas e interiores para construir refúgios provisórios, onde as
embarcações possam fundear ou varar, para a execução de reparos;
IX - Executar vistorias diretamente ou por intermédio de delegação a entidades especializadas;
X - Apoiar o Tribunal Marítimo (T.M.) a Procuradoria Especial da Marinha (P E M), no que tange a
Inquéritos sobre acidentes ou Fatos da Navegação (IAFN);
XI - Administrar o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM);
XII - Organizar e manter o Sistema de Ensino Profissional Marítimo;
XIII - Exercer a supervisão funcional sobre as Capitanias dos Portos, Capitanias Fluviais e suas
respectivas Delegacias e Agências; e
XIV - Manter intercâmbio com entidades públicas ou privadas afins, nacionais e estrangeiras bem
como representar a Marinha em conclaves relacionadas com os assuntos de sua atribuição.
Em situação de conflito, crise, estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal e em regimes
especiais, cabem a DPC as tarefas concernentes a mobilização e a desmobilização que lhe forem
atribuídas pelas Normas e Diretrizes referentes a Mobilização Marítima e as emanadas do DiretorGeral de Navegação.
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