MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL
STA
(MOD 25NORMAM-03/DPC Mod 25 )
Arrais-Amador - apto para conduzir embarcações nos limites da navegação interior, exceto jet-ski.
Motonauta - apto para conduzir jet-ski nos limites da navegação interior.
Observação 1: o CPA, o MSA e o ARA habilitados a partir de 2 de julho de 2012 deverão estar
também habilitados na categoria de Motonauta se desejarem conduzir jet-ski.
Observação 2: as categorias de CPA, MSA e ARA habilitados antes de 2 de
julho de 2012 deverão obter habilitação de Motonauta por ocasião da renovação da CHA, para
continuarem a conduzir jet-ski.
Notas:
2) na alínea b), após transcorridos dois anos do vencimento da sua carteira de habilitação de
amador, o interessado que desejar renová-la, deverá submeter-se a novo processo de inscrição na
categoria pretendida, cumprindo as orientações preconizadas no item 0504 para as categorias de
CPA, MSA, ARA e MTA para realização de um novo exame escrito. No caso de ARA e MTA, caso
tenha ocorrido o respectivo treinamento, por ocasião da emissão da CHA original, não há
necessidade de apresentação de novos atestados de treinamento. Para a categoria de VLA deverá
ser cumprido o item 0505. O cumprimento da presente Nota entrará em vigor a partir de 30 de maio
de 2017.

SEÇÃO V
MOTOS AQUÁTICAS E SIMILARES
0433 – GENERALIDADES
a) Essas embarcações possuem, normalmente, propulsão a jato d’água e chegam a
desenvolver velocidades superiores a 30 nós. Sua manobrabilidade está condicionada a
vários fatores, tais como o estado e as condições da água e do vento e, principalmente, à
habilidade e prática do condutor com o tipo de máquina. Os modelos existentes são
diferentes quanto ao equilíbrio e o movimento necessário para se manter estável. Com
todas essas características e possibilidades torna-se necessária a adoção de
determinadas medidas preventivas de segurança.
b) Visibilidade - a visibilidade do condutor de moto aquática é prejudicada no setor de
vante em função da inclinação da embarcação e dos respingos d’água e nos demais
setores pela própria velocidade da embarcação. Recomenda-se cautela adicional ao
condutor, em face das restrições descritas.
c) Reboque - em face das diversas peculiaridades e restrições de segurança
apresentadas pela moto aquática, é proibido o emprego deste tipo de embarcação para
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praticando esqui aquático ou atividades similares. As motos aquáticas a partir de três
lugares e as empregadas no serviço de salvamento da vida humana e em esportes
aquáticos do tipo tow-in surf estão isentas dessa proibição.
d) Advertência - é obrigatório o uso de placa ou adesivo junto à chave de ignição da
moto aquática alertando o usuário quanto a obrigatoriedade do condutor ser habilitado
como Motonauta (MTA).
e) Passageiros - é proibida a condução de passageiro (incluindo crianças) na frente do
condutor habilitado a fim de não prejudicar a visibilidade e a capacidade de manobra da
embarcação.

f) Transporte de crianças:
1) É proibido o transporte de crianças com idade inferior a 7 anos na garupa de moto
aquáticas;
2) Crianças com idade igual ou maior do que 7 anos e inferior a 12 anos poderão ser
conduzidos na garupa de moto aquáticas acompanhadas ou autorizadas pelos seus pais
ou responsáveis. É de inteira responsabilidade do condutor ou do proprietário da
embarcação obter a anuência dos pais ou responsáveis pelo menor;
3) A criança deverá ter condições de manter-se firme na embarcação, apoiando seus pés
no local apropriado no casco da moto aquática, mantendo ainda seus braços em volta da
cintura do condutor;
4) Com crianças na garupa deve-se manter velocidades lentas e controladas, evitando
manobras bruscas; e
5) Recomenda-se como situação mais segura, o transporte da criança posicionada entre
dois adultos em moto aquáticas de três lugares.
g) Instrutores - quando em instrução para a obtenção do “Atestado de Treinamento
para Motonautas” é permitido ao aluno conduzir a embarcação desde que devidamente
supervisionado pelo instrutor da marina, da entidade desportiva náutica, da associação
náutica, do clube náutico, dos revendedores/concessionárias de moto aquática, das
empresas especializadas em treinamento e formação de condutores de embarcações ou
da escola náutica, devidamente cadastrado, que será o responsável em ministrar com
segurança as aulas, em observação às instruções preconizadas nesta norma. Tal
instrução deverá ser realizada em área que não cause interferência com a realização de
outras atividades e, principalmente, com banhistas. A critério do Capitão dos Portos, a
NPCP/NPCF poderá estabelecer normas complementares para a realização dessa
atividade de instrução.
0434 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
a) São obrigatórios os seguintes equipamentos:
1) uso do colete salva-vidas, classe II, III ou V, homologados pela DPC para o condutor e
passageiro. Os coletes importados devem estar homologados pela Autoridade Marítima
do país de origem com base em requisitos no mínimo equivalentes aos exigidos pelos
regulamentos nacionais; e
2) chave de segurança atada ao pulso, ao colete ou a qualquer outra parte do condutor,
de forma que ao se separar fisicamente da embarcação em movimento a propulsão seja
desligada automaticamente, ou reduzida a aceleração da máquina.
b) Equipamentos de segurança recomendáveis
1) É recomendável o uso de óculos protetores e luvas; e
2) O uso de outros equipamentos de segurança para os passageiros em garupa de moto
aquáticas poderá constar nos manuais dos seus respectivos fabricantes
PROCEDIMENTOS PARA HABILITAÇÃO
a) Da Inscrição
Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação na
CP/DL/AG ou local estabelecido por essas Organizações Militares:
1) Cópia autenticada da Carteira de Identidade (a autenticação poderá ser feita no próprio
local de inscrição, mediante cotejo da cópia com o original);
2) Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física - CPF (a autenticação poderá ser feita no

próprio local de inscrição, mediante cotejo da cópia com o original);
3) Recibo da Taxa de Inscrição (valor consta do Anexo 1-C);
Obs: Estão dispensadas do pagamento da indenização para emissão de CHA, na categoria
de Veleiro, as pessoas carentes participantes de projetos governamentais destinados à
formação de mentalidade marítima.
4) Atestado médico, emitido há menos de um ano, que comprove bom estado psicofísico,
incluindo limitações, caso existam, como por exemplo:
- uso obrigatório de lentes de correção visual;
- acompanhado e com uso de coletes; e
- uso obrigatório de aparelho de correção auditiva;
5) O atestado médico descrito no item anterior é dispensável para os candidatos que
apresentarem sua carteira Nacional de Habilitação (CNH) dentro da validade.
6) Autorização dos pais ou tutor para menores de dezoito anos, quando se tratar da categoria
de Veleiro.
7) Para categoria de Motonauta, o interessado deverá apresentar à CP/DL/AG declaração de
marina, de entidade desportiva náutica, de associação náutica, de clube náutico, de
revendedores/concessionárias de jet-ski, de empresas especializadas em treinamento e
formação de condutores de embarcações, inclusive de jet-ski, ou de escola náutica,
cadastrados e que atendam ao previsto na alínea b), do item 0603, atestando que realizou
aulas práticas, com no mínimo, quatro horas de duração. O modelo de declaração consta do
Anexo 5-E. As aulas deverão ter como propósito fornecer ao aluno as noções básicas de
operação do jet-ski de modo a proporcionar a condução desse tipo de embarcação com
segurança, tanto para seu condutor quanto para as demais embarcações envolvidas no
tráfego aquaviário e como para banhistas. O treinamento deverá abordar os seguintes
assuntos: limites operacionais do equipamento, técnicas de pilotagem, cumprimento do
RIPEAM quando na presença de outras embarcações, regras para saída e aproximação
segura de praias, cumprimento das áreas seletivas para navegação e situações e
emergências; e
8) Para a categoria de Arrais-Amador, o interessado deverá apresentar à CP/DL/AG
declaração de marina, de entidade desportiva náutica, de associação náutica, de clube
náutico ou de escola náutica cadastradas, ou ainda de Amador, atestando que possui, no
mínimo dez horas de embarque, acompanhado de pessoal qualificado(cadastrados nas
CP/DL/AG), em embarcações de esporte e/ou recreio. O modelo de declaração consta no
Anexo 5-F. As datas dos exames serão estabelecidas pela CP/DL/AG e pelos clubes náuticos
autorizados a aplicar exames para as categorias de Amador.

Para visualizar a NORMAM-03 completa clique no Link abaixo:

http://www.dpc.mar.mil.br/normam/N_03/normam03.pdf

