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MARINHA DO BRASIL 
 
FA/AV/02 CAPITANIA FLUVIAL DE BRASÍLIA  
010.01 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 03/CFB, DE 11 DE MAIO DE 2015. 
 

Estabelece diretrizes para credenciamento e 
funcionamento de Entidades Náuticas para 
atuarem como Escolas Náuticas na jurisdição 
da Capitania Fluvial de Brasília (CFB). 

                                                                                                                
 

O CAPITÃO DOS PORTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997 (LESTA), assim como pelas Normas da Autoridade 
Marítima para Amadores, Cadastramento e Funcionamento de Entidades Desportivas Náuticas 
(NORMAM-03/DPC), resolve: 

Art. 1º  Estabelecer diretrizes para o credenciamento, na jurisdição desta Capitania 
Fluvial, das Entidades Náuticas que se proponham a atuar como Escolas Náuticas, emitindo 
“Atestados de Embarque para Arrais-Amador” e “Declarações de Frequência para Motonautas”. 

Art. 2º  As Escolas Náuticas deverão funcionar, preferencialmente, dentro das 
estruturas de Marinas, Clubes Náuticos, Associações Náuticas e Entidades Desportivas Náuticas 
(devidamente cadastradas na CFB). 

Art. 3º  Para o cadastramento das Escolas Náuticas será necessário apresentar: 

a) Requerimento ao Capitão dos Portos; 
b) Certificado de Cadastramento da Marina, Clube Náutico, Associação 

Náutica ou Entidade Desportiva Náutica; 
c) Alvará de funcionamento expedido pelo órgão competente; 
d) Estatuto ou contrato social da entidade expedido pelo órgão competente; 
e) Declaração para cadastramento de curso de formação de amador (de 

acordo com o modelo da NORMAM-03/DPC); 
f) Currículo dos cursos a serem oferecidos, com as cargas horárias; 
g) Relação dos diretores da Escola Náutica, com cópias autenticadas das 

identidades, CPF e comprovantes de residência; 
h) Currículos dos instrutores, com cópias autenticadas dos títulos (diplomas), 

identidades, CPF e comprovantes de residência; 
i) Memorial descritivo dos recursos e facilidades instrucionais disponíveis 

(de acordo com o modelo da NORMAM-03/DPC); 
j) Foto 10x15 e TIE das embarcações a serem utilizadas na instrução; e 
k) Local onde serão realizadas as aulas práticas. 
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Art. 4º  Nos casos em que a Escola Náutica não funcione dentro das estruturas de 
Marinas, Clubes Náuticos, Associações Náuticas e Entidades Desportivas Náuticas, porém se 
utilize das instalações dessas entidades para ministrar aulas práticas, deverá ser apresentado o 
contrato de cessão firmado entre as partes. 

Art. 5º  As Escolas Náuticas, antes de receberem o credenciamento, serão 
submetidas à inspeção de avaliação por equipe designada pela CFB.  

Parágrafo único. A inspeção deverá ser solicitada, formalmente, com 
antecedência de trinta dias, para verificação das instalações, das embarcações e da capacidade 
técnica para instrução. 

Art. 6º  Os instrutores das Escolas Náuticas deverão: 

a) sendo Oficiais da MB (da reserva) graduados em Ciências Navais ou 
Oficiais da Marinha Mercante graduados em Ciência Náuticas, apresentar diplomas; 

b) sendo Aquaviários ou Amadores credenciados, apresentar respectivas 
Cadernetas de Inscrição e Registro (CIR) ou Carteiras de Habilitação de Amador (CHA), dentro 
do prazo de validade, possuindo o mínimo de dois anos de habilitação/inscrição; 

c) ter capacidade técnica para ministrar aulas práticas e teóricas, avaliada em 
aula demonstrativa, por ocasião da inspeção de avaliação pela equipe da CFB; e 

d) estar sem pendências legais junto à Autoridade Marítima (notificações, 
multas, dívidas, arrolado em Inquérito Administrativo, Sindicância etc.). 

Art. 7º  Qualquer alteração, por inclusão ou exclusão, no efetivo de instrutores da 
Escola Náutica deverá ser informada à CFB, por ofício. 

Art. 8º  A correta prestação das informações emitidas nos “Atestados de 
Embarque para Arrais-Amador” e nas “Declarações de Frequência para Motonautas” é de 
responsabilidade dos instrutores, da direção das Escolas Náuticas e dos alunos. 

 Parágrafo único. Todos os co-responsáveis na prestação destas informações, 
cujas declarações deverão ter firma reconhecida, responderão administrativamente, civil ou 
penalmente, pela veracidade das mesmas. 

Art. 9º  As instruções teóricas das Escolas Náuticas poderão seguir a sinopse dos 
cursos oferecidos, enquanto as instruções práticas deverão cumprir rigorosamente o Plano de 
Treinamento Embarcado previsto (respeitando as cargas horárias): 

 § 1º Para Arrais Amador, o Atestado de Embarque incluirá (mínimo 6 horas): 

I - Classificação das embarcações quanto à sua condição e emprego 
(embarcação sem governo, engajada na pesca, com capacidade de manobra restrita, de propulsão 
mecânica, de vela, hidroavião etc.), suas luzes e marcas de navegação. Luz de reboque e luzes 
especiais; 

II - Sistema de Balizamento Marítimo da IALA na região “B”. Sinais laterais 
(BB, BE, Canal preferencial a BE e BB), sinais cardinais (Norte, Sul, Leste e Oeste), sinais de 
perigo isolado, águas seguras, balizamento especial e novos perigos; 

III - Regras de Manobra: 

a) Atracar, desatracar, pegar a bóia, manobra em espaço limitado com 
emprego de um e dois hélices (verificar seus efeitos combinados com o leme), fundeio e "homem 
ao mar". Noções de amarração da embarcação ao cais e manobras com espia e defensa; 
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b) Praticar as regras de manobra do RIPEAM para evitar colisão 
(ultrapassagem, situação de roda a roda, rumos cruzados, ação da embarcação obrigada a 
manobrar e ação da embarcação que tem preferência). Procedimento sobre esquema de separação 
de tráfego. Responsabilidade entre embarcações (prioridade de manobra entre os tipos de 
embarcação). Condução de embarcações em visibilidade restrita e à noite. Sinais sonoros e 
luminosos. Velocidade de segurança e procedimento para aproximação a uma praia (área de 
banhista); 

IV - Conhecimentos Gerais de: 

a) Marinharia: identificação, classificação e nomenclatura dos espaços a 
bordo e de seus acessórios (âncora, amarra, vigia, hélice, cabeço, cabrestante, cunho, olhal, 
macaco esticador etc.). Equipamentos e materiais obrigatórios; 

b) Combate a incêndio e alagamento: conceitos básicos sobre como extinguir 
incêndios e evitar alagamento a bordo, incluindo o manuseio de extintores; 

c) Primeiros socorros: dotação necessária e noções de como proceder em 
casos de ressuscitação cardiorrespiratória, hemorragia, queimadura, choque elétrico e fratura. 
Conhecimentos sobre casos de escalpelamento e como evitá-los; 

d) Noções de abandono da embarcação (onde e como pular na água), 
sobrevivência e segurança no mar, rio ou lago. Material de salvatagem. Meteorologia básica 
(efeito do vento, corrente, pressão e frentes); 

e) Estabilidade: conceitos de distribuição de peso a bordo envolvendo o 
embarque e o deslocamento de pessoal na embarcação durante a travessia. Consequência do 
excesso de passageiros na estabilidade da embarcação. Geometria (calado, boca, comprimento); 

V - Conhecimento básico da Lei nº 9.537/97 (LESTA), do Decreto  
no 2596/98 (RLESTA) e da NORMAM-03/DPC, com ênfase nas infrações preconizadas 
(conhecer os documentos de porte obrigatório, TIE, CHA e seguro); e   

VI - Noções de comunicações na navegação interior: equipamentos, 
frequência de socorro, procedimento para chamada de socorro, urgência e segurança em trânsito.  

§ 2º Para Motonautas, a Declaração de Frequência incluirá (mínimo 3 horas): 

I - Luzes de navegação, luzes especiais e regras de governo; 

II - Sistema de Balizamento Marítimo da IALA na região “B”. Sinais laterais 
(BB, BE, Canal preferencial a BE e BB), sinais cardinais (Norte, Sul, Leste e Oeste), sinais de 
perigo isolado, águas seguras, balizamento especial e novos perigos; 

III - Primeiros Socorros; 

IV - Conhecimento básico da Lei nº 9.537/97 (LESTA), do Decreto  
no 2596/98 (RLESTA) e da NORMAM-03/DPC, com ênfase nas infrações preconizadas 
(conhecer os documentos de porte obrigatório, TIE, CHA e seguro);  

V - Conhecimentos Gerais de: 

a) Limites operacionais do equipamento; 
b) Técnicas de pilotagem; 
c) Cumprimento do RIPEAM;  
d) Regras de saída e de aproximação segura de praias; 
e) Cumprimento das áreas seletivas para navegação; 
f) Comportamento em situações de emergência; 
g) Noções de sobrevivência no mar; 
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VI - Conhecimento Prático de: 

a) Abastecimento e amarração do equipamento em carreta; 
b) Colocação e retirada da água; 
c) Checklist de funcionamento; 
d) Instruções sobre equipamentos de segurança; 
e) Demonstração de queda com retomada de pilotagem; 
f) Embarque de passageiro; e 
g) Lavagem e conservação do equipamento. 

Art. 10º  A CFB conduzirá inspeções aleatórias para verificar a qualidade das 
instruções ministradas (aulas práticas e teóricas).  

§ 1º  Para possibilitar o controle da fiscalização pelas equipes da CFB, as 
Escolas Náuticas deverão encaminhar à Capitania, por Ofício, com antecedência mínima de sete 
(7) dias úteis, as seguintes informações sobre suas aulas práticas: data, período de duração da 
aula (horário do início e término), local de realização, nome completo e CPF do instrutor e de 
cada aluno. Caso existam alterações, tais informações deverão ser encaminhadas com a maior 
brevidade possível, mantendo ainda uma antecedência mínima de 48 horas.  

§ 2º  As Escolas Náuticas ficam, por intermédio de seus representantes legais, 
obrigadas a franquear aos inspetores da CFB o acesso aos seus estabelecimentos, dependências e 
locais de trabalho, bem como a exibir documentos afetos e materiais utilizados nestes locais. 

Art. 11º  As provas teóricas serão realizadas na sede da Capitania todas as terças e 
quintas-feiras, quando dias úteis, às 14:30h. Alterações serão informadas com antecedência. 

§ 1º  Em caráter excepcional, a critério do Capitão dos Portos, poderão ser 
solicitadas, pelas Escolas Náuticas, provas fora da sede da Capitania.  

§ 2º  O agendamento inicial de provas teóricas, fora da sede da Capitania, será 
solicitado por ofício ao Capitão dos Portos, informando local e quantidade de candidatos.  
A confirmação para realização destas provas estará condicionada ao envio de outro ofício, 
encaminhado em até trinta dias antes da data prevista, constando nomes completos e CPF de 
cada candidato, seus “Atestados de Embarque para Arrais-Amador” e/ou “Declarações de 
Frequência para Motonautas”, além da documentação constante na NORMAM-03/DPC. 

§ 3º  Para as provas realizadas fora da sede da Capitania, a quantidade 
mínima de alunos será de trinta e máxima de cento e vinte.  

§ 4º  Caso haja o interesse de juntar candidatos de mais de uma Escola 
Náutica, respeitando o número mínimo e máximo previstos no parágrafo anterior, deverá ser 
encaminhado um ofício único, constando todas as Escolas Náuticas envolvidas. 

Art. 12º  Durante as instruções práticas para a obtenção do “Atestado de 
Embarque para Arrais-Amador” ou da “Declaração de Frequência para Motonautas” fica 
permitido aos alunos conduzirem as embarcações, desde que o instrutor esteja em condições de 
manter a supervisão e a condução segura das aulas, observando o preconizado no Regulamento 
Internacional para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM).  

§ 1º  O número máximo de alunos, nas aulas práticas em lanchas, fica 
limitado a seis para cada instrutor e, nas aulas em motoaquáticas, a apenas um por instrutor.  

§ 2º  Tal instrução deverá ser conduzida em área que não cause interferência 
com a realização de outras atividades náuticas, sempre afastada das áreas com banhistas. 
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Art. 13º  A partir dos próximos cadastramentos e recadastramentos, serão 
expedidos certificados de cadastro para as Escolas Náuticas, com validade de cinco anos. Cada 
Escola Náutica terá seu cadastro formalizado através de Portaria do Capitão dos Portos. 

Art. 14º  Para renovação do credenciamento, deve a Escola Náutica interessada 
manifestar-se formalmente com a antecedência de dois meses, período no qual será submetida a 
uma nova avaliação técnica pela equipe da Capitania. 

Art. 15º  Para adequação à nova sistemática, todas as Escolas Náuticas e todos os 
instrutores cadastrados em data anterior à assinatura desta Portaria serão descredenciados no 
prazo de trinta dias. 

Art. 16º  O não cumprimento de qualquer procedimento previsto nesta Portaria 
acarretará no descredenciamento imediato da Escola Náutica, ficando impedida a emitir 
“Atestados de Embarque para Arrais-Amador” e “Declarações de Frequência para Motonautas”. 

§ 1º  Tal ato administrativo caracteriza-se como unilateral, precário e 
discricionário quanto à decisão de outorga e revogação. 

§ 2º  A precariedade e o caráter unilateral e discricionário da autorização 
desoneram a administração do dever de observar o burocrático processo administrativo para 
revogar o ato concessivo. 

§ 3º  A revogação da autorização é medida sumária que independe de prévia 
oitiva do particular, pode ser feita a qualquer momento, não cabendo direito à indenização por 
parte da Marinha do Brasil. 

Art. 17º  Caso alguma Escola Náutica perca seu credenciamento, poderá requerer 
nova avaliação técnica pela equipe da Capitania após decorrido um ano. 

Art. 18º  Os casos omissos serão resolvidos pelo Capitão dos Portos. 

Art. 19º  Esta Portaria entra em vigor na presente data. 

Art. 20º  Revoga-se a Portaria nº 03/CFB, de 1º de março de 2013. 
 
 

 
ADRIANO VIEIRA 
Capitão-de-Fragata 
Capitão dos Portos 

ASSINADO DIGITALMENTE 
Distribuição: 
Listas: 003, 0031 e 0032 
Com7ºDN 
DPC 
CF-10 
CF-20 
Arquivo
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ANEXO A 
 

 ATESTADO DE EMBARQUE PARA ARRAIS-AMADOR  
   
 

 NOME FANTASIA DA ESCOLA NÁUTICA 
Razão Social da Escola Náutica 
CNPJ: 
Endereço:   Bairro: 
Município/UF:   CEP: 
Tel: (   )    email: 

Representante da Escola Náutica (Direção) 

Nome:    
ID:  
CPF:  

____________________________________ 
Assinatura 

 

     
 

 

 
ALUNO:  ________________________________________________________ ID: ______________________  
ENDEREÇO:  __________________________________ BAIRRO: __________________CEP:____________ 
MUNICÍPIO: ___________________________________ UF: _____________ TEL: _____________________ 
EMAIL: _______________________________________ CPF: _____________________________________ 

 
  

 
 

     

 

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE INSTRUÍ O 
ALUNO DE ACORDO COM O PLANO DE TREINAMENTO 

EMBARCADO PREVISTO, TENDO SIDO CUMPRIDA A 
REFERENTE CARGA HORÁRIA MÍNIMA. 

Instrutor 

Nome: 
CIR/CHA: 

Data: ____/____/____ 
 
____________________________________ 

Assinatura 

 

 
 

     

 
Nome da Embarcação: Inscrição: 

 

       

 PLANO DE TREINAMENTO EMBARCADO CARGA Hr  

 I Luzes de navegação, luzes especiais e regras de governo. 00:30h  

 II Sistema de Balizamento Marítimo da IALA região “B”, sinais de perigo e sinais diversos. 00:30h  

 
III 

Manobras de embarcação: atracar, desatracar, pegar a bóia, manobra em espaço 
limitado com emprego de um ou dois hélices (efeito do leme), RIPEAM, sinais visuais e 
sonoros, velocidade de segurança e procedimento para aproximação a uma praia. 

02:00h 
 

 
IV 

Conhecimentos Gerais de: Marinharia; Combate a incêndio e alagamento a bordo; 
Primeiros socorros; Noções de sobrevivência e segurança no mar, rio ou lago; Material 
de salvatagem; Meteorologia; Estabilidade e distribuição de cargas a bordo. 

02:00h 
 

 
V Decreto nº2596/98, Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (RLESTA) 

e NORMAM-03/DPC. 00:30h 
 

 
VI Noções de comunicações na navegação interior: equipamentos, procedimentos, 

freqüência de socorro, chamada e trânsito. 00:30h 
 

 CARGA HORÁRIA MÍNIMA TOTAL  06:00h  

   

 

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE FUI INSTRUÍDO 
DE ACORDO COM O PLANO DE TREINAMENTO 

EMBARCADO PREVISTO, TENDO SIDO CUMPRIDA A 
REFERENTE CARGA HORÁRIA MÍNIMA. 

Aluno 

Nome: 
ID: 

Data: ____/____/____ 
 
____________________________________ 

Assinatura 

 

   

  
“Ficam os co-responsáveis assinantes deste document o cientes de que as informações aqui prestadas, 

sendo comprovadas falsas, os sujeitarão ao cancelam ento dos cadastros junto à Marinha do Brasil,  
assim como às penas da Lei (Art. 299 do Código Pena l – Falsidade Ideológica)”. 
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ANEXO B 
 

 DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA PARA MOTONAUTAS  
   
 

 NOME FANTASIA DA ESCOLA NÁUTICA 
Razão Social da Escola Náutica 
CNPJ: 
Endereço:   Bairro: 
Município/UF:   CEP: 
Tel: (   )    email: 

Representante da Escola Náutica (Direção) 

Nome:    
ID:  
CPF:  

____________________________________ 
Assinatura 

 

     
 

 

 
ALUNO:  ________________________________________________________ ID: ______________________  
ENDEREÇO:  __________________________________ BAIRRO: __________________CEP:____________ 
MUNICÍPIO: ___________________________________ UF: _____________ TEL: _____________________ 
EMAIL: _______________________________________ CPF: _____________________________________ 

 
  

 
 

     

 

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE INSTRUÍ O 
ALUNO DE ACORDO COM O PLANO DE TREINAMENTO 

EMBARCADO PREVISTO, TENDO SIDO CUMPRIDA A 
REFERENTE CARGA HORÁRIA MÍNIMA. 

Instrutor 

Nome: 
CIR/CHA: 

Data: ____/____/____ 
 
____________________________________ 

Assinatura 

 

 
 

     

 
Nome da Embarcação: Inscrição: 

 

       

 PLANO DE TREINAMENTO EMBARCADO CARGA Hr  

 I Luzes de navegação, luzes especiais e regras de governo. 00:30h  

 II Sistema de Balizamento Marítimo da IALA região “B”, sinais de perigo e sinais diversos. 00:30h  

 III Primeiros Socorros. 00:30h  

 
IV Decreto nº2596/98, Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (RLESTA) 

e NORMAM-03/DPC. 00:30h 
 

 
V 

Limites operacionais do equipamento, técnicas de pilotagem, cumprimento do RIPEAM, 
regras para saída e aproximação segura de praias, cumprimento das áreas seletivas 
para navegação, situações de emergência e sobrevivência no mar, rio ou lago. 

00:30h 
 

 
VI 

Abastecimento, amarração na carreta, colocação e retirada da água, checklist de 
funcionamento, equipamentos de segurança, retomada da pilotagem após queda, 
embarque de passageiro, lavagem e conservação do equipamento. 

00:30h 
 

 CARGA HORÁRIA MÍNIMA TOTAL  03:00h  

   

 

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE FUI INSTRUÍDO 
DE ACORDO COM O PLANO DE TREINAMENTO 

EMBARCADO PREVISTO, TENDO SIDO CUMPRIDA A 
REFERENTE CARGA HORÁRIA MÍNIMA. 

Aluno 

Nome: 
ID: 

Data: ____/____/____ 
 
____________________________________ 

Assinatura 

 

   

  
“Ficam os co-responsáveis assinantes deste document o cientes de que as informações aqui prestadas, 

sendo comprovadas falsas, os sujeitarão ao cancelam ento dos cadastros junto à Marinha do Brasil,  
assim como às penas da Lei (Art. 299 do Código Pena l – Falsidade Ideológica)”. 

 

 
 
  


