
BIBLIOGRAFIAS RECOMENDADAS:

a) Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar- RIPEAM-72.
b) Manual do Veleiro e Arrais Amador, de MOACYR BASTOS ROLSZT e ELIANE TEIXEIRA 
ROLSZT.
c) Navegar é Fácil de GERALDO LUIZ MIRANDA DE BARROS, 11ª edição.
d) Navegue Tranqüilo de HILVIR W. CATANHEDE.
e) Meteorologia para Navegantes de GERALDO LUIZ MIRANDA DE BARROS.
f) Sobrevivência no Mar de CELSO AJ. DE REZENDE, Editora Catau Ltda.
g) Navegação: A Ciência e a Arte Vol. I - Navegação Costeira, Estimada e em Águas Restritas de 
ALTINEU PIRES MÍGUENS.

Obs: Os títulos aqui citados não esgotam a literatura a ser consultada pelo candidato.

SITE PARA CONSULTA:
www.dpc.mar.mil.br
www.dhn.mar.mil.br
www.navegarefacil.com.br
www.cfrp.mar.mil.br

ITENS ABORDADOS NA PROVA

1) Luzes de navegação, luzes especiais e regras de governo.

2) Sistema de Balizamento Marítimo da IALA região "B", sinais de perigo e sinais diversos.

3) Manobra de embarcação: atracar, desatracar, pegar a bóia, manobra em espaço limitado com 
emprego de um e dois hélices, identificação, classificação e nomenclatura de embarcações miúdas e 
leme e seus efeitos.

4) Simbologia e abreviaturas usadas nas cartas náuticas brasileiras (ref. Carta Especial de Instrução 
nº. 13006 da DHN).

5) Conhecimentos Gerais de:

- Combate a incêndio, incluindo a identificação e manuseio correto de extintores;
- Primeiros socorros; e
- Noções de sobrevivência e segurança no mar, rios, lagos e lagoas.

6) Princípios básicos de navegação:

-  uso de Carta Náutica: navegação estimada, pilotagem de pontos por coordenadas geográficas, 
conversão de rumos e marcações e distância entre pontos.

7) Noções de meteorologia: análise de variações de barômetros, anemômetros e termômetros na 
determinação das condições do tempo, e identificação de nuvens que podem significar alteração nas 
condições do tempo.

8) Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (RLESTA) e NORMAM – 03.

9) Noções de comunicações na navegação interior: equipamentos, procedimentos, freqüência de 
socorro, chamada e trânsito.

10) Noções de sobrevivência no mar.o da prova.

http://www.navegarefacil.com.br/


DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA AMADORES

Inscrição
* Cópia Carteira de Identidade (cópia autenticada);
* Cópia CPF (cópia autenticada);
* Atestado Médico de Capacidade FÍSICA / MENTAL / AUDITIVA / VISUAL; 
* Pagamento da Guia de Recolhimento da União - GRU (www.dpc.mar.mil.br); 
* Comprovante de Residência; (conta de água, luz ou telefone de no máximo três meses atrás); e
* Preenchimento do Requerimento do Amador.

Revalidação
* Cópia Carteira de Identidade (cópia autenticada);
* Cópia CPF (cópia autenticada);
* Atestado Médico de Capacidade FÍSICA / MENTAL / AUDITIVA / VISUAL; 
* Pagamento da Guia de Recolhimento da União - GRU (www.dpc.mar.mil.br);
* Comprovante de Residência; (conta de água, luz ou telefone de no máximo três meses atrás);
* Carteira Vencida (Original); e
* Preenchimento do Requerimento do Amador.

2ª VIA
* Cópia Carteira de Identidade (cópia autenticada);
* Cópia CPF (cópia autenticada);
* Atestado Médico de Capacidade FÍSICA / MENTAL / AUDITIVA / VISUAL; 
* Pagamento da Guia de Recolhimento da União - GRU (www.dpc.mar.mil.br); 
* Comprovante de Residência; (conta de água, luz ou telefone de no máximo três meses atrás);
* Declaração de Extravio com firma reconhecida; e
* Preenchimento do Requerimento do Amador.


