
HABILITAÇÃO DE AMADORES

Conceito de Amador: 

De acordco com a NORMAM03, é todo aquele com habilitação certificada pela Autoridade Marítima para 
operar embarcações de esporte e/ou recreio, em caráter não profissional.

 

Composição da Categoria de Amadores:

Os amadores são distribuídos pelas seguintes categorias:

CATEGORIAS SIGLAS

CAPITÃO-AMADOR CPA 

MESTRE-AMADOR MSA 

ARRAIS-AMADOR ARA 

ARRAIS-AMADOR MTA 

VELEIRO VLZ 

Habilitação:

A habilitação dos amadores será comprovada por meio da Carteira de Habilitação de Amador (CHA), nas 
seguintes categorias:

Capitão-Amador - apto para conduzir embarcações entre portos nacionais e estrangeiros, sem limite de 
afastamento da costa, exceto moto aquática. 

Mestre-Amador - apto para conduzir embarcações entre portos nacionais e estrangeiros nos limites da navegação 
costeira, exceto moto aquática. 

Arrais-Amador - apto para conduzir embarcações nos limites da navegação interior, exceto moto aquá#ca. 

Motonauta - apto para conduzir moto aquática nos limites da navegação interior.

Veleiro - apto para conduzir embarcações a vela sem propulsão a motor, nos limites da navegação interior.

Procedimento para Habilitação:

a) Da Inscrição

https://www.marinha.mil.br/dpc/normas/normam


Para efetuar sua inscrição para os exames nas categorias de CPA, MSA, ARA e MTA, o candidato deverá 
apresentar a seguinte documentação na CP/DL/AG ou no local estabelecido por essas Organizações Militares: 

1) cópia autenticada do documento oficial de identificação, com fotografia e dentro da validade. A autenticação 
poderá ser feita no próprio local de inscrição, mediante comparação da cópia com o original;

2) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF). A auten#cação poderá ser feita no próprio local de 
inscrição, mediante comparação da cópia com o original. Será aceito também o documento oficial de identificação
que contenha o CPF; 

3) comprovante de residência com CEP, expedido no prazo máximo de noventa (90) dias corridos, em nome do 
interessado ou acompanhado de declaração em nome de quem constar a fatura.

4) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de pagamento (cópia simples) referente a 
emissão da carteira de habilitação do amador   (anexo 1-  C)  .

5) 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;

- estar acompanhado de outra pessoa;

- estar vestindo colete salva-vidas em qualquer situação;

- uso obrigatório de aparelho de correção auditiva; e

- restrição para condução de embarcações durante a noite.

6) O atestado médico descrito no item anterior é dispensável para os candidatos que apresentarem sua Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) dentro da validade. A mesma observação do inciso anterior deve ser atendida;

7) Para a habilitação específica na categoria de MTA, apresentar o atestado de treinamento náu#co para 
motonauta, conforme anexo 5-E, comprovando que realizou treinamento náutico com, no mínimo, três horas de 
duração, em embarcações do tipo moto aquática; e

8) Para a habilitação específica na categoria de ARA, apresentar o atestado de treinamento náutico para arrais-
amador, conforme anexo 5-F, comprovando que realizou, no mínimo, seis horas de treinamento náutico em 
embarcações de esporte e/ou recreio, ou similares.

b) Do Exame de Habilitação 

1) O exame para a habilitação nas categorias de CPA, MSA, ARA e MTA é cons#tuído de prova escrita, devendo o
candidato possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos e saber ler e escrever. Todos os procedimentos referentes a 
esses exames estão con#dos no anexo 5-A. 

2) Os exames deverão ser realizados preferencialmente nas sedes das CP/DL/AG. A critério da CP/DL/AG, esses 
exames poderão ser realizados em outras localidades, desde que tais solicitações sejam previamente agendadas e 
de acordo com a disponibilidade da OM. As instalações propostas devem ser adequadas e em localidades que 
sejam julgadas convenientes para a realização do exame, como por exemplo, em Clubes Náuticos, Marinas, 
Entidades Desportivas Náuticas, escolas públicas ou privadas e próprios Federais, Estaduais ou Municipais. A 
realização desse exame deve atender a todos os interessados da região, independentemente de qualquer vínculo 
com a entidade que estiver sediando o exame escrito. 

O interessado pela realização de exames fora da sede da CP/DL/AG deverá formalizar o seu pedido junto à 
CP/DL/AG, apresentando sua motivação, local e recursos disponíveis para aplicação do mesmo, bem como a 
quan#dade de candidatos previstos. 

3) Os interessados em obter as habilitações de MSA ou CPA concomitantemente com a habilitação de MTA 
realizarão somente exame para MSA ou CPA, conforme o caso, devendo apresentar no ato da inscrição os 
documentos previstos na alínea a), em especial o atestado constante do anexo 5-E.
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4) Os interessados em obter a habilitação de ARA concomitantemente com a habilitação de MTA realizarão o 
exame somente de ARA, devendo apresentar para inscrição os documentos previstos na alínea a)e o atestado de 
treinamento unificado de ARA e MTA, constante do anexo 5-J. 

5) Após a conclusão do exame de habilitação, deverá ser elaborada pelo titular da OM uma Ordem de Serviço 
constando o resultado do exame.

Resumo do procedimento para habilitação de ARA/MTA: 

Para mais informações consulte a NORMAM 03. 
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