
Se liga Capitão, não esqueça de 

verificar antes de colocar a 

embarcação na água: 
 
Carteira de habilitação de Amador (CHA) - documento que 
habilita e expressa aqualificação do amador na condução de 
embarcações de esporte e/ou recreio (original), além disso, se faz 
necessária a apresentação de um documento oficial com foto. 

 
 
Título de Inscrição da Embarcação (TIE) - 
Título de Inscrição de Embarcação - 
Documento que comprova a posse da 
embarcação, que tem validade de cinco anos 
(original). 

 
 

Lotação da embarcação - quantidade máxima de pessoas 
autorizadas a embarcar, incluindo a tripulação (cuidado para não 
ultrapassar a quantidade de pessoas). 

 
Colete Salva vidas - o uso do colete salva 
vidas não é obrigatório nas embarcações de 
esporte e recreio, exceto moto aquática, que 
tem seu uso obrigatório, mas não esqueça de 
portar coletes homologados (a homologação 
deve estar descrita na parte interna do colete) 
pela Diretoria de Portos e Costas (DPC) para 
toda a lotação. 
 



 
 
 
 
Extintor de incêndio - verifique o estado e as 
condições de uso do seu extintor de incêndio, se 
ele está na validade, se o lacre não está rompido e 
se está cheio. 
 
 
 
Cuidados na Navegação - atenção às regras de governo, ter 
atenção às luzes, marcas e sinais sonoros utilizados pelas 
embarcações, atenção ao executar as manobras de atracação, 
desatracação, fundeio e suspender.  
 
Cuidados com Banhistas - cuidado na saída e aproximação 
segura de praias, com ênfase no cumprimento das áreas seletivas 
para a navegação. 
 
Uso dos demais equipamentos de segurança - tenha na 
embarcação uma boia salva vidas, uma âncora e um transceptor de 
VHF ligado no canal 16. 
 
Se for pilotar não consuma bebidas alcoólicas - a Marinha do 
Brasil está pronta para utilizar o etilômetro para aferição da 
alcoolemia, em caso de indícios de embriaguez, condução errática 
da embarcação e/ou outros fatos que apontem para o possível 
consumo de bebidas alcoólicas. 
 

 

 

 

É A MARINHA DO BRASIL TRABALHANDO PELA SUA SEGURANÇA. 
 

Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins. 

 

Emergências Marítimas -  ligue 185. 


