
MARINHA DO BRASIL

20/010.01     DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBASTIÃO

PORTARIA Nº 29/DelSSebastião, DE 20 DE JULHO DE 2020.

Estabelece  as  diretrizes  para  o
credenciamento  e  funcionamento  de
Estabelecimentos de Treinamento Náutico e
emissão  de  Atestado  de  Treinamento  para
Arrais-Amador  e  Motonauta  na  Jurisdição
da  Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  em
São Sebastião (DelSSebastião).

O DELEGADO DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBASTIÃO, no
uso das atribuições que lhe  são conferidas pela Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997 –
LESTA; Decreto nº 2596, de 18 de maio de 1998 – RLESTA; pelas  Normas da Autoridade
Marítima  para  Amadores,  Embarcações  de  Esporte  e/ou  Recreio  e  para  Cadastramento  e
Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas – NORMAM-03/DPC,
(1ª Revisão), aprovada pela Portaria nº 120/DPC, de 27 de março de 2019; e pela Portaria nº 73
de 19 de julho de 2004, do Comandante do 8º Distrito Naval, resolve:

Art. 1º – Estabelecer as diretrizes para o credenciamento de Estabelecimentos de
Treinamento Náutico para formação de Amadores e emissão de Atestado de Treinamento para
Arrais-Amador e Atestado de Treinamento para Motonautas, que a esta acompanham.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na presente data. 

Art. 3º – Revoga-se a Portaria nº 48, de 29 de novembro de 2019.

                                                                            ADRIANO VIEIRA DE SOUZA
Capitão de Fragata

Delegado
ASSINADO DIGITALMENTE
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DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBASTIÃO

DIRETRIZES PARA O CREDENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO DE
ESTABELECIMENTOS DE TREINAMENTO NÁUTICO PARA QUALIFICAÇÃO E

EMISSÃO DE ATESTADO DE TREINAMENTO PARA ARRAIS-AMADOR E
MOTONAUTA (DIRETRIZES PARA TREINAMENTO NÁUTICO)

       1  –  Pela  presente  Portaria,  a  Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  em São  Sebastião
(DelSSebastião) faculta a atividade de Treinamento Náutico para utilização condicional e de
curta duração.  Tal ato administrativo caracteriza-se como unilateral,  precário e discricionário
quanto  à  decisão  de  autorização  e  revogação  do  credenciamento.  A precaridade  e  o  caráter
unilateral  e  discricionário da autorização desoneram a administração do dever de observar o
burocrático processo administrativo para revogar o ato concessivo. A revogação da autorização é
medida  sumária  que  independe  de  prévia  oitiva  do  particular,  podendo  ser  feita  a  qualquer
momento, não cabendo direito à indenização por parte da DelSSebastião, bem como, da Marinha
do Brasil. O empreendedor é integralmente responsável pelos serviços prestados, bem como por
qualquer ônus decorrente do exercício de sua atividade.

2 – Para cadastramento de Estabelecimentos de Treinamento será necessário protocolar
no Grupo de Atendimento  ao Público  (GAP) da DelSSebastião a  documentação prevista  no
capítulo  06  da  NORMAM-03/DPC.  Adicionalmente,  as  informações  relacionadas  abaixo
deverão ser encaminhadas e/ou apresentadas e comprovadas por meio de documentos, se for o
caso, com cópia autenticada ou cópia simples, acompanhada do documento original, e assinatura
do responsável legal:

a) Tipo de treinamentos e/ou cursos a serem oferecidos;
b) Currículo do curso teórico (se houver) com respectivas cargas horárias;
c) Recursos instrucionais disponíveis (local do treinamento náutico, salas de aula,

embarcações com suas características e demais recursos);
d)  Relação  das  embarcações  com  cópia  autenticada  ou  cópia  simples,

acompanhada  do  documento  original,  da  documentação  de  propriedade  definitiva,  Título  de
Inscrição de Embarcação (TIE) e/ou Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM) dentro da
validade;

e)  Relação  dos  instrutores  e  respectivos  currículos  (apresentar  diplomas,
certificados e/ou outras informações, que comprovem capacidade e experiência na região onde
for  ministrar  os  treinamentos),  com  cópia  autenticada  ou  cópia  simples,  acompanhada  do
documento original, da habilitação ou documento profissional equivalente e identidade;

f)  Relação  do  responsável  legal  e  demais  representantes  com  identidade  e
comprovante de residência, os quais devem obrigatoriamente estar sem pendências legais junto à
Autoridade Marítima; e

g)  Informar  um  endereço  eletrônico  funcional,  que  será  utilizado  para
comunicações formais com a DelSSebastião.

Após o protocolo e disponibilização de todas as informações supramencionadas,
deverá ser agendada junto ao Setor de Inspeção Naval uma visita técnica, que será realizada
somente após a verificação e aprovação de toda a documentação apresentada.

3  –  Caso  o  Estabelecimento  de  Treinamento,  não  disponha  totalmente  de  recursos
instrucionais próprios, deve comprovar por instrumento particular (contrato de locação, contrato
de  cessão  de  uso,  convênio  ou  similares)  que  tem  possibilidade  de  utilizar  instalações  de
marinas,  clubes  ou entidades desportivas náuticas devidamente cadastradas na  DelSSebastião
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e/ou demais instalações que façam parte do estabelecimento, conforme o caso. Entende-se como
recursos instrucionais, o local, as salas de aula, os materiais e equipamentos que serão utilizados nas
aulas (projetor, TV, som etc) e outros meios disponíveis que serão utilizados para ministrar aulas
e/ou treinamentos, assim como, as embarcações.

a) Caso as embarcações não sejam de propriedade do Estabelecimento ou do seu
responsável  legal,  deverá  ser  apresentado o  contrato  de  locação,  contrato  de  cessão  de  uso  ou
similares  da(s)  embarcação(ões)  que  será(ão)  empregada(s)  nos  treinamentos  náuticos,
acompanhado  de  cópia  da  Apólice  do  Seguro  Obrigatório  de  Danos  pessoais  Causados  por
Embarcações ou por suas Cargas (DPEM) em vigência, contendo a autenticação mecânica ou estar
acompanhado de boleto que comprove o pagamento. Caso não exista seguradora comercializando o
seguro, será dispensada sua apresentação, conforme regramento da Diretoria de Portos e Costas à
época; e

b)  Cabe  ao  Estabelecimento  atender  todas  as  diretrizes  estabelecidas  pela
NORMAM-03/DPC, por esta Portaria, bem como, estar devidamente localizado na Jurisdição da
DelSSebastião, onde se limita a área de atuação dos Estabelecimentos de Treinamento, conforme
Anexo 1-A das Normas de Procedimentos da Capitania dos Portos de São Paulo.

4  –  Após  aprovação  da  documentação  apresentada  e  realizada  a  vistoria  no
Estabelecimento de Treinamento,  não sendo identificada qualquer  divergência da documentação
com o local de funcionamento e das embarcações, será emitida a Portaria de cadastramento, com
validade de 5 (cinco) anos, sendo encaminhada uma via ao responsável legal do Estabelecimento.

5  –  Após  o  cadastramento,  qualquer  alteração  do  cadastro  do  Estabelecimento  de
Treinamento, dos instrutores, dos recursos instrucionais e demais documentos apresentados, deverá
ser encaminhada previamente para apreciação da DelSSebastião, a qual poderá realizar nova visita
técnica antes da atualização. 

6 – Em caso de renovação, o Estabelecimento deverá cumprir o procedimento contido no
capítulo 06 da  NORMAM-03/DPC, sendo submetido à  nova visita  técnica  pela  DelSSebastião.
Caso  não  exista  manifestação  com  antecedência,  o  estabelecimento  será  automaticamente
descadastrado. Independentemente da época de renovação, o Estabelecimento poderá ser submetido
à visita técnica, a qualquer tempo e sem a necessidade de aviso prévio.

7 – Os Instrutores dos Estabelecimentos de Treinamento deverão possuir, no mínimo, as
seguintes qualificações: 

a)  Para  atuar  na  formação  e  emissão  do  Atestado  de  Treinamento  para  Arrais-
Amador: 

I - Oficiais da reserva da Marinha do Brasil (MB), graduados em Ciências
Navais, e Oficiais da Marinha Mercante, graduados em Ciências Náuticas;

II  -  Praça  da  reserva  da  MB  especializado  em  navegação,  máquinas,
comunicações, manobras e reparos, sinalaria, operador radar, operador sonar e hidrografia, com no
mínimo, dois anos de embarque;

III  -  Aquaviário  de  convés  e  de  máquinas  (nível  2  ou  superior)  com,  no
mínimo, 2 anos de embarque; e

IV  –  Capitão-Amador  (CPA),  Mestre-Amador  (MSA)  ou  Arrais-Amador
(ARA) com mais de dois anos de habilitação e com experiência na região onde for ministrar as
aulas.

b) Para atuar na formação e emissão do Atestado de Treinamento para Motonautas o
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instrutor deverá possuir, no mínimo, dois anos de habilitação na categoria Motonauta, conforme
alínea b) do item 0605 da NORMAM-03/DPC;

c) Será considerado para o cômputo do tempo de habilitação a data de emissão da
Carteira de Habilitação de Amador (CHA) ou do documento profissional com correspondência,
conforme o capítulo 05 da NORMAM-03/DPC.

d) Adicionalmente, os instrutores deverão estar com seus documentos/habilitação na
validade  e  sem  pendências  legais  junto  à  Autoridade  Marítima  (multas,  dívidas,  arrolado  em
procedimento  administrativo).  Caso  o  instrutor  esteja  envolvido  em  algum  procedimento
administrativo (de cunho investigatório ou sancionatório) o seu cadastro ficará suspenso até que
seja  concluído  o  referido  procedimento,  oportunidade  em que  o  interessado  poderá  requerer  o
andamento do processo.

8 –  Os  Estabelecimentos  de  Treinamento  Náutico  sediados  em  Caraguatatuba,  São
Sebastião e Ilhabela, deverão realizar os Treinamentos para Arrais-Amador, somente no Canal de
São Sebastião, conforme o Anexo A.

9 – Os Estabelecimentos de Treinamento Náutico sediados em Ubatuba deverão realizar os
Treinamentos  para  Arrais-Amador,  somente  no  Saco  da  Ribeira  e  adjacências  (Ubatuba),
conforme o Anexo B.

10 – Os Estabelecimentos de Treinamento Náutico, que não são sediados no Litoral Norte,
deverão realizar os Treinamentos, somente na Represa de Jaguari (Igaratá), conforme o Anexo C.

11 – Os Estabelecimentos de Treinamento Náutico, poderão, excepcionalmente, realizar os
Treinamentos fora de suas sedes/municípios, entretanto, somente nos locais e roteiros estabelecidos
(Canal  de  São  Sebastião,  Saco  da  Ribeira  e  adjacências  e  Represa  de  Jaguari) e,  desde  que
cumpram, integralmente, as orientações e os planos/roteiros, constantes dos Anexos  A ,  B e  C,
utilizando instrutores e embarcações devidamente cadastrados.

12 – Exclusivamente para motonauta, está autorizado o treinamento nas áreas marítimas
dos municípios em que o Estabelecimento de Treinamento Náutico for sediado.

13 –  Os instrutores deverão cumprir rigorosamente o previsto nos  “Planos/Roteiros de
Treinamento para Arrais-Amador”, constantes dos Anexos A, B e C e o Plano de Treinamento
para Motonauta, conforme discriminado na Seção II, do Anexo 5-A, da NORMAM-03/DPC, para
emissão dos Atestados de Treinamento para Arrais-Amador e Motonauta, respectivamente, sendo
corresponsáveis  com  os  responsáveis  legais  do  Estabelecimento  de  Treinamento  pelo  seu
preenchimento.  Além disso,  será necessário apresentar as vias originais destes documentos com
assinatura do responsável legal reconhecida firma em cartório, podendo ser por semelhança, ou com
cópia devidamente autenticada (os documentos apresentados deverão estar perfeitamente legíveis,
sob pena de serem colocados em exigência). Adicionalmente, deve constar nesses documentos o
respectivo número do  “Comunicado Prévio de Treinamento Prático”,  constante do  Anexo  D,
encaminhado previamente pelo Estabelecimento.

a)  Para  emissão  dos  Atestados  de  Treinamento  para  Arrais-Amador,  os
Estabelecimentos de Treinamento Náutico deverão cumprir, no mínimo, 06 (seis) horas de duração,
compreendendo  2  (duas)  horas  de  aula  teórica,  a  ser  ministrada  no  ambiente  de  emprego  da
embarcação, estando atracada no berço ou em movimento; e 4 (quatro) horas de aula prática a ser
ministrada pelo instrutor com a embarcação  em movimento. Durante o treinamento, deverão ser
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abordados  os  assuntos  relacionados  nas  Instruções  discriminadas  no  “Planos/Roteiros  de
Treinamento para Arrais-Amador”.

b) Para emissão dos Atestados de Treinamento para Motonauta, os Estabelecimentos
de Treinamento Náutico deverão cumprir, no mínimo, 03 (três) horas de duração, compreendendo
1(uma) hora de aula teórica,  a ser ministrada no ambiente de emprego da embarcação, estando
atracada no berço, ou em movimento e 2 (duas) horas de aula prática a ser ministrada pelo instrutor
com a  embarcação  em movimento.  Durante  o  treinamento,  deverão  ser  abordado  os  assuntos
relacionados nas Instruções constantes da Seção II do Anexo 5-A da NORMAM-03/DPC;

c)  Estes  treinamentos  deverão  ser  supervisionados  por  instrutores  dos
Estabelecimentos  de  Treinamento  Náutico,  e  estes  instrutores  deverão  estar  devidamente
cadastrados pela DelSSebastião;

d)  Os  Treinamentos  náuticos  para  Arrais-Amador  e Motonauta  não deverão  ser
realizados, no mesmo dia, por um único aluno.

e)  Nos  Atestados  de  Treinamento  para  Motonauta  e  Arrais-Amador,  o
reconhecimento  de  firma  em  cartório  do  responsável  legal  pelo  Estabelecimento,  não  pode
ultrapassar o limite de 60 (sessenta) dias, a contar da data de realização do treinamento prático, nem
tampouco estar com data retroativa;

f) Os Atestados de Treinamento para Motonauta e Arrais-Amador, terão validade de
2 (dois) anos, a contar da data de sua emissão; e

g)  Os  Atestados  de  Treinamento  para  Motonauta  e  Arrais-Amador,  emitidos  por
Estabelecimentos de Treinamento de outras áreas de jurisdição, terão suas validades confirmadas,
mediante verificação junto à Organização Militar da correspondente jurisdição.

14 – Adicionalmente à apresentação do Atestado de Treinamento para  Arrais-Amador,
deverá  ser  apresentada  Declaração,  conforme  Anexo  E,  preenchida  e  assinada  pelos  alunos,
declarando  que  realizaram  06  (seis)  horas  de  treinamento  prático  para  Arrais-Amador  e  que
cumpriram o  “PLANO/ROTEIRO DE TREINAMENTO PARA ARRAIS-AMADOR”, devendo
este documento ser anexado ao respectivo Atestado de Treinamento. Esta Declaração deverá conter
as mesmas informações dos Atestados de Treinamento, tais como: dados do aluno, tempo de aula,
Estabelecimento, data, instrutor e dados da embarcação.

a) A assinatura do aluno nesta Declaração, deverá ser compatível com o documento
de identidade; e

b) Para cada Atestado de Treinamento para Arrais-Amador, deverá ser apresentada
uma via da Declaração do aluno.

15 – Adicionalmente à apresentação do Atestado de Treinamento para Motonauta, deverá
ser apresentada  Declaração, conforme Anexo  F, preenchida e assinada pelos alunos, declarando
que realizaram 03 (três) horas de treinamento prático para Motonauta e que cumpriram o previsto
no “Plano  de  Treinamento  Náutico  para  Motonauta”,  constante  na  Seção  II  do  Anexo 5-A da
NORMAM-03/DPC, devendo este documento ser anexado ao respectivo Atestado de Treinamento.
Esta Declaração deverá conter as mesmas informações dos Atestados de Treinamento, tais como:
dados do aluno, tempo de aula, Estabelecimento, data, instrutor e dados da embarcação.

a) A assinatura do aluno nesta Declaração, deverá ser compatível com o documento
de identidade; e

b) Para cada Atestado de Treinamento para Motonauta, deverá ser apresentada uma
via da Declaração do aluno.

16 – Para efeito de controle e fiscalização por parte da DelSSebastião, os Estabelecimentos
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de  Treinamento,  deverão  encaminhar,  as  informações  relativas  aos  treinamentos  que  serão
realizados, por meio do “Comunicado Prévio de Treinamento Prático”,  constante do Anexo D,
encaminhando  por  meio  do  endereço  eletrônico: delssebastiao.secom@marinha.mil.br, com  o
seguinte  assunto:  “Nome Estabelecimento  – Comunicado Prévio  n°  00/ANO”  com 48 horas  de
antecedência, em relação ao último dia útil que antecede o treinamento prático, com as seguintes
informações: número do comunicado, data, período de duração do treinamento (início e término),
local  de  embarque/desembarque,  dados  da  embarcação,  nome  completo,  número  da  CHA (ou
documento  equivalente)  e  telefone  do  instrutor  e  quantidade  de  alunos  previstos  com
nome/assinatura do responsável legal. Quando os treinamentos ocorrerem nas Represa de Jaguari
(Igaratá), as informações acima deverão ser encaminhadas, com, no mínimo, 5 dias de antecedência,
em  relação  ao  último  dia  útil  que  antecede  o  treinamento  prático.  A  confirmação  do(s)
treinamento(s) realizado(s), deverá ser enviada a DelSSebastião, por meio do: “Comunicado de
Treinamentos Práticos Realizados”, conforme Anexo G e encaminhado pelo endereço eletrônico:
delssebastiao.secom@marinha.mil.br, até  o  primeiro  dia  útil,  após  a  data  do  treinamento
comunicado, da seguinte forma:  “Nome Estabelecimento – Treinamento Realizado nº 00/ANO”,
com as  mesmas informações  encaminhadas  no Comunicado Prévio,  acrescentada  a  relação dos
alunos presentes/faltas e nome completo com assinatura do instrutor.

a) A fim de manter um controle eficaz dos “Comunicados Prévios de Treinamento
Prático” e “Comunicados de Treinamento Prático Realizados”, os Estabelecimentos deverão incluir
anualmente  uma  sequência  numérica  nesses  documentos,  sendo  que  nos  Comunicados
correspondentes (prévio e realizado), deverá ser utilizada a mesma numeração;

b)  Em caso  de  cancelamento  de  treinamentos,  o  estabelecimento  de  treinamento
náutico  deverá  comunicar  à  DelSSebastião,  podendo  ser  no  mesmo  dia,  por  e-mail  e  telefone
utilizando como referência o nº do Comunicado Prévio; e

c) Processos contendo Atestado de Treinamento  para Motonautas e Arrais-Amador,
cujos respectivos treinamentos práticos não forem informados, serão INDEFERIDOS.

17 –  Para  a  habilitação  de  Arrais-Amador,  fica  estabelecido  o  número máximo de  08
alunos, 01 instrutor e 01 condutor para a embarcação. Nas ocasiões em que houver o embarque de
01 inspetor da DelSSebastião, este deverá ser considerado na capacidade máxima da embarcação de
treinamento. Para a habilitação de Motonauta, fica estabelecido que durante o treinamento com o
aluno embarcado, o instrutor poderá acompanhar somente um aluno por vez, sendo o responsável
pelo cumprimento direto das regras de segurança. As embarcações deverão estar identificadas como
sendo para Treinamento Náutico. Além disso, durante o treinamento, os instrutores e alunos deverão
usar coletes homologados pela Marinha do Brasil.

a) As lanchas, botes e motos aquáticas empregadas no Treinamento Náutico, deverão
ser identificadas conforme previsto nas alíneas e) e f) do item 0605 da NORMAM/03-DPC. Nos
casos de lanchas e botes deverão ser empregadas embarcações do tipo Esporte e/ou Recreio com
comando a distância. Nos casos de motos aquáticas, deverão possuir tempo de fabricação inferior a
10 (dez) anos; e

b)  As  embarcações  destinadas  ao  Treinamento  Náutico  deverão  estar  em  ótimo
estado de conservação, funcionando perfeitamente, com toda  dotação de materiais de navegação,
segurança,  requisitos  para  proteção  e  combate  a  incêndios e  com  material  de  salvatagem
homologado, suficiente para instrutor(es) e aluno(s).

18 – As saídas das embarcações, para a realização dos treinamentos práticos para emissão
Atestados de Treinamento para Motonauta e Arrais Amador deverão ser no período diurno.
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19  –  Quando  em instrução  para  obtenção  dos  Atestados  de  Treinamento  para  Arrais-
Amador  e  Motonauta,  será  permitido  ao  aluno  conduzir  a  embarcação,  desde  que  sob  total
vigilância  do  instrutor  que  deverá  garantir  o  correto  cumprimento  das  regras  estabelecidas  no
RIPEAM e o preconizado na NORMAM-03/DPC, alínea k) do item 0605 e itens 0107 e 0108, sobre
Área Seletiva para Navegação e Área de Segurança, respectivamente. 

20 – Os Estabelecimentos de Treinamento poderão ser fiscalizados a qualquer momento,
por  meio  de  ações  de  Inspeção  Naval,  formada  por  militares  desta  Organização  Militar,
devidamente  identificados,  de  modo  a  verificar,  a  prestação  do  serviço  e  a  qualidade  dos
treinamentos  ministrados.  Para  possibilitar  tal  verificação  as  lanchas  e  botes  destinados  aos
treinamentos náuticos, deverão possuir rádio VHF marítimo, e guarnecer durante os treinamentos o
canal 16. Além disso, durante o período de instrução, os documentos de identidade dos alunos,
deverão ser apresentados para identificação.

  21 – Os responsáveis pelos estabelecimentos de treinamento náutico deverão garantir o
acesso das equipes de Inspeção Naval, nos casos das Inspeções inopinadas, independentemente do
local  onde  o  estabelecimento  esteja  localizado.  Portanto,  para  o  caso  dos  estabelecimentos
localizados  no  interior  de  marinas,  condomínios,  shopping,  e  etc,  o  responsável  legal  deverá
coordenar junto à administração destes locais a franquia de acesso dos militares da Marinha quando
em ação de Inspeção no estabelecimento.

22 – O não cumprimento, durante o período vigente do cadastramento, de qualquer uma
das  exigências  previstas  nesta  Portaria  e  nas  Normas  da  Autoridade  Marítima,  acarretará
advertência,  suspensão  temporária  ou  cancelamento  do  cadastramento,  e dependendo  do  caso,
também de seus  instrutores  para  o exercício  desta  atividade  junto  a  DelSSebastião,  impedindo
ambos de assinar e/ou emitir Atestados de Treinamento.

23  –  Durante  a  instrução  do  Processo  Administrativo  a  fim  de  apurar  possíveis
irregularidades,  o  Delegado  da  Capitania  dos  Portos  em  São  Sebastião  poderá  suspender,
temporariamente, o credenciamento do Estabelecimento de Treinamento Náutico até a regularização
das discrepâncias constatadas. 

24 – Caso o Estabelecimento de Treinamento Náutico cadastrado seja advertido por três
vezes, durante a vigência do período do cadastramento, este será cancelado.

25 – Para efeito de fiscalização e controle, os Estabelecimentos deverão manter registro
fotográfico dos treinamentos práticos realizados, pelo período mínimo de 1 (um) ano.

26 – Caso o Estabelecimento de Treinamento designe algum de seus colaboradores para
atuarem  como  representantes/prepostos  junto  a  DelSSebastião,  esses  deverão  ser  designados
formalmente por ofício assinado e encaminhado à Delegacia, constando nome, identidade e CPF
dos mesmos. Qualquer alteração deverá ser comunicada, mediante ofício.

27 – Os Processos que não cumprirem todas as exigências estabelecidas nestas diretrizes,
serão INDEFERIDOS.

28 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Delegado da Capitania dos Portos em São
Sebastião.
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Continuação das Diretrizes para Treinamento Náutico da DelSSebastião

Lista de Anexos:
A) Plano/Roteiro de Treinamento para Arrais-Amador - Canal de São Sebastião;
B) Plano/Roteiro de Treinamento para Arrais-Amador – Ubatuba;
C) Plano/Roteiro de Treinamento para Arrais-Amador – Igaratá;
D) Comunicado Prévio de Treinamento Prático;
E) Declaração do Aluno (Arrais-Amador);
F) Declaração do Aluno (Motonauta);
G) Comunicado de Treinamento Prático Realizado; e
H) Relação dos Alunos que participaram do Treinamento Prático.

                                                                            ADRIANO VIEIRA DE SOUZA
Capitão de Fragata

Delegado
ASSINADO DIGITALMENTE
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Anexo A das Diretrizes para Treinamento Náutico da DelSSebastião

DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBASTIÃO

PLANO/ROTEIRO DE TREINAMENTO PARA ARRAIS-AMADOR

CANAL DE SÃO SEBASTIÃO

O treinamento, (conforme NORMAM-03, Anexo 5-A, Seção I - INSTRUÇÕES GERAIS
PARA O  EXAME  ESCRITO  PARA  AS  CATEGORIAS  DE  AMADORES  e  Seção  II  -
INSTRUÇÕES GERAIS  PARA O TREINAMENTO PRÁTICO PARA A CATEGORIA DE
ARRAIS-AMADOR), abordará,  obrigatoriamente,  no mínimo, os seguintes assuntos, dentro
dos tempos estabelecidos:

1. Parte Teórica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2h

A parte teórica deverá ser ministrada no ambiente de emprego da embarcação, estando
atracada no berço, ou em movimento, utilizando seus equipamentos, acessórios, materiais de
salvatagem e publicações como recursos instrucionais e devendo abordar os seguintes tópicos:

1.1 - Regras de Governo - roda a roda, rumos cruzados, ultrapassagem etc; 

1.2 - orientações para manutenção preventiva da embarcação;

1.3 - noções básicas quanto utilização do transceptor de VHF;

1.4 - frequência de chamada de socorro/urgência e segurança. Mensagens de socorro;

1.5 - exemplos práticos de primeiros socorros, à bordo;

1.6 - noções sobre combate a incêndio descrevendo: triângulo do fogo, classificação dos
incêndios e tipos de extintores portáteis (água, espuma, CO2 e pó químico seco);

1.7 - noções sobre sobrevivência e segurança em especial para situações de queda n’água
envolvendo hipotermia; e

1.8 - utilização dos tipos de materiais de segurança e salvatagem obrigatórios em especial
os coletes e boias salva-vidas, e como devem ser usados em situações de emergência.

2. Parte Prática - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4h

A parte prática deverá ser ministrada pelo instrutor com a embarcação em movimento,
no  Canal  de  São  Sebastião,  devendo,  obrigatoriamente,  cumprir  o  roteiro/pontos
(Coordenadas  Geográficas  -  Carta  Náutica  1645/DHN)  abaixo,  bem  como,  realizar  os
treinamentos náuticos, abordando os seguintes assuntos, no mínimo:

2.1 - Ponto 0 – Local para início do treinamento (local de lançamento da embarcação)

a) Do Ponto 0 (início do treinamento) até o Ponto 9 (término do treinamento), deverá ser
abordada as Regras de Governo - roda a roda, rumos cruzados, ultrapassagem etc demonstrando
as manobras em relação às embarcações próximas; e

b) Do Ponto 0 (início do treinamento) até o Ponto 9 (término do treinamento), deverá ser
explicado,  quanto  à  importância  da  execução da  “Lista  de  verificação  para  embarcações  de
esporte  e  recreio” (Anexo 3-G,  da NORMAM-03/DPC) para  o funcionamento  e  orientações
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Continuação do Anexo A das Diretrizes para Treinamento Náutico da DelSSebastião

preventivas quanto à manutenção da embarcação.

2.2 - Ponto 1 – Terminal Almirante Barroso (TEBAR):

         Por meio da observação e visualização dos navios atracados no TEBAR mostrar e explicar:

a) O Calado de Vante e Calado de Ré – noções de estabilidade (Derrabada, Trimada e

Abicada)

b) A linha d´agua, linha de plena carga;

c) As boias circulares, balsas salva-vidas e baleeiras; 

d) As luzes de navegação; 

e) Bandeira BRAVO ( não navegar nas proximidades das instalações do porto/terminal - 
Áreas de Segurança);

f) Demais itens julgados importantes.

2.3 - Entre os Pontos 1 e 2 – Laje dos Moleques:

a) Instrução sobre prioridades de manobra;

b) Demonstrar a manobra realizada na prática em relação à Balsa (Capacidade de Manobra
Restrita);

c) Observação de Carta Náutica e Carta 12000; e

d) demais itens julgados importantes.

2.4 - Ponto 2 – Laje dos Moleques:

a) Visualizar/localizar na Carta Náutica do farolete da Laje dos Moleques; e

b) Demais itens julgados importantes.

2.5 - Ponto 3 – Segundo par de balizas do Sul do Canal de São Sebastião:

a) Explicação sobre a finalidade dos Sinais Laterais (Boreste e Bombordo);

b) Explicação sobre as características dos Sinais Laterais (Cor, formato, marca de tope, luz, 
etc.);

c) Simulação de entrada e saída do porto; 

d) Visualização na Carta Náutica dos dois pares de balizas; e

e) Demais itens julgados importantes.

2.6 -Ponto 4 – Balizamento - Sinal Especial:
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Continuação do Anexo A das Diretrizes para Treinamento Náutico da DelSSebastião

a) Explicação sobre Sinal Especial;

b) Explicação sobre as características do Sinal Especial (Cor, formato, marca de tope, luz, 
etc.);

c) Visualização na Carta Náutica do Sinal Especial;

d) Explicação sobre a finalidade do Sinal Especial (ex: presença de cabos elétricos 
submarino); 

e) Visualizar na Carta Náutica a Linha Isobatimétrica de 20m e observar no Ecobatímetro; e

f)  Demais itens julgados importantes.

2.7 -Ponto 5 – Praia do Oscar:

a) Simulação da utilização da âncora drogue (instrução sobre barlavento e sotavento);

b) Homem ao Mar (bandeira Oscar);

c) Simulação de resgate de homem ao mar;

d) Demonstração sobre o leme e o hélice; e

e) Demais itens julgados importantes.

2.8 -Ponto 6 – Ilha das Cabras:

a) Explicação sobre o significado da bandeira  “Alfa” e a bandeira encarnada (vermelha)
com faixa transversal branca, específica da atividade de mergulho amador; 

b) Explicação e apresentação das áreas seletivas para a navegação; e

c) Demais itens julgados importantes.

2.9 -Entre os Pontos 6 e 7 – Yacht Club Ilhabela:

a) Explicação/demonstração dos procedimentos para comunicação, via do transceptor de 
VHF;

b) Explicação sobre importância da frequência do canal 16 (canal internacional de chamada)
e dos principais canais do Rádio VHF; 

c)  Explicação  sobre  a  utilização  do  transceptor  de  VHF para  chamadas  de  emergência
(MAYDAY – PAN PAN PAN – SECURITÉ);

d) Experiência rádio VHF com D24 (Estação do Yacht Club Ilhabela), familiarizar os alunos
com o procedimento fonia; e

e) Demais itens julgados importantes.
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Continuação do Anexo A das Diretrizes para Treinamento Náutico da DelSSebastião

2.10 - Ponto 7 – Yacht Club Ilhabela:

a) Mostrar e explicar o Balizamento (Sinal Especial) da entrada do canal de navegação
para acesso ao Yacht Club Ilhabela;

b) Observação quanto a possibilidade de abastecimento de combustível;

c) Mostrar a marca de reboque do posto flutuante e

d) Demais itens julgados importantes.

2.11 - Entre os Pontos 7 e 8 – Praia do Barreiro:

a) Orientações quanto à manutenção e perigos de manobras em locais restritos como áreas 
de boias de amarração (poitas); e

b) Demais itens julgados importantes.

2.12 -Ponto 8 – Praia do Barreiro:

a) Realização de Exercício prático de pegar boia (apoitar/amarrar);

b) Aproximação correta com observação do vento e corrente;

c) Aproximação segura de praias com ênfase no cumprimento das áreas seletivas para a
navegação;

d) Fundeio, observação do fundeadouro, instrução sobre o aparelho de fundeio, instrução
sobre a relação (cumprimento da amarra/profundidade) de fundeio para parada provisória e para
mau tempo;

e)  Explicar  sobre  a  proibição  de tráfego  e  fundeio  de  embarcações  nas  proximidades
fundeadouros de navios mercantes, conforme item 0108, da NORMAM-03/DPC; e 

e) Demais itens julgados importantes.

2.13 -Ponto 9 – Píer da Vila:

a) Atracação no Píer da Vila (quando impossibilitado realizar em outro píer); 

b) Instrução sobre as espias (Lançantes, Springs e Través); 

c) Manobra de Atracação e Desatracação;

d) Demais itens julgados importantes.

2.14 - Entre os Pontos 9 e 0 – Local de início/término do treinamento:

Durante o trajeto deverá ser abordado assuntos julgados importantes pelo Estabelecimento de
Treinamento/Instrutor, não incluídos neste roteiro, como por exemplo:
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Continuação do Anexo A das Diretrizes para Treinamento Náutico da DelSSebastião

a) Itens de dotação obrigatória de equipamentos de navegação, segurança e salvatagem; 

b) Nível de habilitação de acordo com a área de navegação (área de navegação interior); 

c) Perigos à navegação que não constam em Carta Náutica como, por exemplo, pedras
próximas ao Perequê e Vila, em Ilhabela, que dependendo da maré ficam submersas;

d) Plano de navegação ou aviso de saída;

e) Nós, voltas e emendas etc; e

f) Demais itens julgados importantes. 

Coordenadas dos Pontos requeridos (Carta Náutica 1645/DHN)

Ponto Coordenadas Local

1 Lat 23° 48,25' S / Long 045° 23,00' W Terminal Almirante Barroso (TEBAR)

2 Lat 23° 49,70' S / Long 045° 24,60' W Laje dos Moleques

3 Lat 23° 51,30' S / Long 045° 26,00' W Segundo par de balizas do Sul do Canal de São Sebastião

4 Lat 23° 50,50' S / Long 045° 24,70' W Balizamento – Sinal Especial

5 Lat 23° 50,00' S / Long 045° 23,80' W Praia Oscar

6 Lat 23° 49,80' S / Long 045° 23,70' W Ilha das Cabras

7 Lat 23° 46,30' S / Long 045° 21,30' W Iate Clube Ilhabela

8 Lat 23° 46,00' S / Long 045° 21,20' W Praia do Barreiro

9 Lat 23° 46,60' S / Long 045° 21,60' W Píer da Vila
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Continuação do Anexo A das Diretrizes para Treinamento Náutico da DelSSebastião

DEIVID JOSÉ BONINI
Primeiro-Tenente (RM2-T)

Enc. da Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário
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Anexo B das Diretrizes para Treinamento Náutico da DelSSebastião

DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBASTIÃO

PLANO/ROTEIRO DE TREINAMENTO PARA ARRAIS-AMADOR - UBATUBA

UBATUBA

O treinamento, (conforme NORMAM-03, Anexo 5-A, Seção I - INSTRUÇÕES GERAIS
PARA  O  EXAME  ESCRITO  PARA AS  CATEGORIAS  DE  AMADORES  e  Seção  II  -
INSTRUÇÕES GERAIS  PARA O TREINAMENTO PRÁTICO PARA A CATEGORIA DE
ARRAIS-AMADOR), abordará,  obrigatoriamente,  no mínimo, os seguintes assuntos, dentro
dos tempos estabelecidos:

1. Parte Teórica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2h

A parte teórica deverá ser ministrada no ambiente de emprego da embarcação, estando
atracada no berço, ou em movimento, utilizando seus equipamentos, acessórios, materiais de
salvatagem e publicações como recursos instrucionais e devendo abordar os seguintes tópicos:

1.1 - Regras de Governo - roda a roda, rumos cruzados, ultrapassagem etc; 

1.2 - orientações para manutenção preventiva da embarcação;

1.3 - noções básicas quanto utilização do transceptor de VHF;

1.4 - frequência de chamada de socorro/urgência e segurança - Mensagens de socorro;

1.5 - exemplos práticos de primeiros socorros, à bordo;

1.6 - noções sobre combate a incêndio descrevendo: triângulo do fogo, classificação dos
incêndios e tipos de extintores portáteis (água, espuma, CO2 e pó químico seco);

1.7 - noções sobre sobrevivência e segurança em especial para situações de queda n’água
envolvendo hipotermia; e

1.8 - utilização dos tipos de materiais de segurança e salvatagem obrigatórios em especial
os coletes e boias salva-vidas, e como devem ser usados em situações de emergência.

2. Parte Prática - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4h

A parte prática deverá ser ministrada pelo instrutor com a embarcação em movimento,
no Saco da Ribeira e áreas adjacentes, município de Ubatuba, devendo, obrigatoriamente,
cumprir  o roteiro/pontos abaixo, bem como, realizar  os treinamentos náuticos,  abordando os
seguintes assuntos, no mínimo:

2.1 - Ponto 0 – Local para início do treinamento (local de lançamento da embarcação)

a) Do Ponto 0 (início do treinamento) até o Ponto 9 (término do treinamento), deverá ser
abordada as Regras de Governo - roda a roda, rumos cruzados, ultrapassagem etc, demonstrando
as manobras em relação às embarcações próximas; e

b) Do Ponto 0 (início do treinamento) até o Ponto 9 (término do treinamento), deverá ser
explicado,  quanto  à  importância  da  execução  da  “Lista  de  verificação para  embarcações  de
esporte  e  recreio”  (Anexo 5-G,  da  NORMAM-03/DPC) para o funcionamento e  orientações
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Continuação do Anexo B das Diretrizes para Treinamento Náutico da DelSSebastião

preventivas quanto à manutenção da embarcação.

2.2 - Ponto 1 – Saco da Ribeira:

Por meio da observação e visualização das embarcações amarradas/apoitadas no Saco da
Ribeira mostrar e explicar:

a) O Calado de Vante e Calado de Ré – noções de estabilidade (Derrabada, Trimada e
Abicada)

b) A Linha d´agua, linha de plena carga;

c) As boias circulares, balsas salva-vidas, etc; 

d) As luzes de navegação;

e) Marcas de embarcação fundeada e balizamento especial – conforme RIPEAM 72; e

f) Demais itens julgados importantes.

2.3 – Entre os Pontos 1 e 2 – Balizamento no Canal do Saco da Ribeira:

a) Explicação sobre a finalidade dos Sinais Laterais (Boreste e Bombordo);

b) Explicação sobre as características dos Sinais Laterais (Cor, formato, marca de tope, 
luz, etc.);

c) Simulação de entrada e saída do porto;

d) Visualização na Carta Náutica dos dois pares de balizas; e

e) Demais itens julgados importantes.

2.4 – Ponto 2 – Iate Clube de Ubatuba:

a) Explicação/demonstração dos procedimentos para comunicação, via transceptor de 
VHF;

b) Explicação sobre importância da frequência do canal 16 (canal internacional de 
chamada) e dos principais canais do Rádio VHF;

c) Explicação sobre a utilização do transceptor de VHF para chamadas de rotina, Socorro,
Urgência e Segurança (MAYDAY – PAN PAN PAN – SECURITÉ);

d) Experiência rádio VHF com  D30 (Estação do Iate Clube Ubatuba),  familiarizar os
alunos com o procedimento fonia; e

e) Demais itens julgados importantes.

2.5 - Ponto 3 – Iate Clube de Ubatuba:

a) Mostrar e explicar o Balizamento da entrada do canal de navegação para acesso ao Iate
Clube de Ubatuba;

b) Observação quanto a possibilidade de abastecimento de combustível;

c) Mostrar a marca de reboque do posto flutuante; e
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Continuação do Anexo B das Diretrizes para Treinamento Náutico da DelSSebastião

d) Demais itens julgados importantes.

2.6 -Ponto 4 – Enseada da Fortaleza / Praia das 7 Fontes:

a) Realização de Exercício prático de pegar boia (apoitar/amarrar);

b) Aproximação correta com observação do vento e corrente;

c) Aproximação segura de praias com ênfase no cumprimento das áreas seletivas para a
navegação;

d) Fundeio, observação do fundeadouro, instrução sobre o aparelho de fundeio, instrução
sobre a relação (cumprimento da amarra/profundidade) de fundeio para parada provisória e para
mau tempo; e

e) Demais itens julgados importantes.

2.7 – Ponto 5 – Enseada do Flamengo:

a) Instrução sobre prioridades entre as embarcações - veleiros, embarcações engajadas na
pesca, escunas e embarcações de esporte e recreio;

b) Demonstração prática de manobras para embarcações com preferência, sem governo e
manobra restrita; e

c) Observação de cartas náuticas e Carta 12000.

2.8 - Ponto 6 – Píer da Ilha Anchieta / Enseada das Palmas:

a) Atracação no Píer da Praia do Presidio (quando impossibilitado realizar em outro píer);

b) Instrução sobre as espias (Lançantes, Springs e Través);

c) Manobra de Atracação e Desatracação;

d) Demonstração do uso do Croque e recuperação de objetos na água; e

e) Demais itens julgados importantes.

2.9 – Entre os Pontos 6 e 7 – Ilha Anchieta:

a) Explicação sobre o significado da bandeira “Alfa” e a bandeira encarnada (vermelha)
com faixa transversal branca, específica da atividade de mergulho amador;

b) Explicação e apresentação das áreas seletivas para a navegação; e

c) Demais itens julgados importantes.

2.10 - Ponto 7 – Farol da Ponta Grossa:

a) Visualizar/mostrar na Carta Náutica o farol da Ponta Grossa e a Laje dos Patieiros; e
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Continuação do Anexo B das Diretrizes para Treinamento Náutico da DelSSebastião

b) Demais itens julgados importantes.

2.11 - Entre os Pontos 7 e 8 – Praia da Enseada:

a) Simulação da utilização da âncora drogue (instrução sobre barlavento e sotavento);

b) Homem ao Mar (bandeira Oscar);

c) Simulação de resgate de homem ao mar;

d) Demonstração sobre o leme e o hélice; e

e) Demais itens julgados importantes.

2.12 – Ponto 8 – Praia da Enseada:

a) Orientações quanto à manutenção e perigos de manobras em locais restritos como 
áreas de boias de amarração (poitas); e

b) Demais itens julgados importantes.

2.13 – Ponto 9 – Balizamento 

a) Explicação sobre Sinal Especial; (sinal especial na área de treinamento da Polícia 
Ambiental);

b) Explicação sobre as características do Sinal Especial (Cor, formato, marca de tope, luz,
etc.);

c) Visualização na Carta Náutica do Sinal Especial;

d) Explicação sobre a finalidade do Sinal Especial (ex: presença de cabos elétricos 
submarino);

e) Visualizar na Carta Náutica a Linha Isobatimétrica, e observar no Ecobatímetro a 
profundidade; e

f) Demais itens julgados importantes.

2.14 - Entre os Pontos 9 e 0 – Local de início/término do treinamento:

Durante  o  trajeto  deverá  ser  abordado  assuntos  julgados  importantes  pelo
Estabelecimento de Treinamento/Instrutor, não incluídos neste roteiro, como por exemplo:

a) Itens de dotação obrigatória de equipamentos de navegação, segurança e salvatagem;

b) Nível de habilitação de acordo com a área de navegação (área de navegação interior);

c) Perigos à navegação que não constam em Carta Náutica, como por exemplo  perigos
isolados  no  Flamenguinho  e  Sete  Fontes,  que  conforme  o  movimento  da  maré,  pode  estar
submersos;

d) Plano de navegação ou aviso de saída;
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e) Nós, voltas e emendas etc; e

f) Demais itens julgados importantes.

Coordenadas dos Pontos requeridos (Carta Náutica 1635/DHN)

Ponto Coordenadas Local

1 Lat 23° 30,10' S / Long 045° 07,00' W Saco da Ribeira

2 Lat 23° 30,25' S / Long 045° 07,35' W Ubatuba Iate Clube 

3 Lat 23° 30,25' S / Long 045° 07,25' W Ubatuba Iate Clube

4 Lat 23° 31,25' S / Long 045° 06,90' W Enseada da Fortaleza / Praia das Sete Fontes

5 Lat 23° 30,75' S / Long 045° 06,55' W Enseada do Flamengo

6 Lat 23° 32,25' S / Long 045° 03,95' W Píer da Ilha Anchieta / Enseada das Palmas

7 Lat 23° 27,70' S / Long 045° 01,05' W Farol da Ponta Grossa 

8 Lat 23° 29,65' S / Long 045° 05,60' W Praia da Enseada

9 Lat 23° 30,20' S / Long 045° 06,80' W Saco da Ribeira 
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DEIVID JOSÉ BONINI
Primeiro-Tenente (RM2-T)

Enc. da Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário
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Anexo C das Diretrizes para Treinamento Náutico da DelSSebastião

DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBASTIÃO

PLANO/ROTEIRO DE TREINAMENTO PARA ARRAIS-AMADOR 

IGARATÁ

O treinamento, (conforme NORMAM-03, Anexo 5-A, Seção I - INSTRUÇÕES GERAIS
PARA  O  EXAME  ESCRITO  PARA AS  CATEGORIAS  DE  AMADORES  e  Seção  II  -
INSTRUÇÕES GERAIS  PARA O TREINAMENTO PRÁTICO PARA A CATEGORIA DE
ARRAIS-AMADOR), abordará,  obrigatoriamente, os seguintes assuntos, dentro dos  tempos
estabelecidos:

1. Parte Teórica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2h

A parte teórica deverá ser ministrada no ambiente de emprego da embarcação, estando
atracada no berço, ou em movimento, utilizando seus equipamentos, acessórios, materiais de
salvatagem e publicações como recursos instrucionais e devendo abordar os seguintes tópicos:

1.1 - Regras de Governo - roda a roda, rumos cruzados, ultrapassagem etc; 

1.2 - orientações para manutenção preventiva da embarcação;

1.3 - noções básicas quanto utilização do transceptor de VHF;

1.4 - frequência de chamada de socorro/urgência e segurança - Mensagens de socorro;

1.5 - exemplos práticos de primeiros socorros, à bordo;

1.6 - noções sobre combate a incêndio descrevendo: triângulo do fogo, classificação dos
incêndios e tipos de extintores portáteis (água, espuma, CO2 e pó químico seco);

1.7 - noções sobre sobrevivência e segurança em especial para situações de queda n’água
envolvendo hipotermia; e

1.8 - utilização dos tipos de materiais de segurança e salvatagem obrigatórios em especial
os coletes e boias salva-vidas, e como devem ser usados em situações de emergência.

2. Parte Prática - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4h

A parte prática deverá ser ministrada pelo instrutor com a embarcação em movimento,
na  Represa  de  Jaguarí,  município  de  Igaratá,  devendo,  obrigatoriamente,  cumprir  o
roteiro/pontos  abaixo,  bem como,  realizar  os  treinamentos  náuticos,  abordando  os  seguintes
assuntos, no mínimo:

2.1 - Ponto 0 – Marina Castelinho

Do Ponto 0 (início do treinamento) até o Ponto 8 (término do treinamento):

a)  deverá  ser  abordada  as  Regras  de  Governo  -  roda  a  roda,  rumos  cruzados,
ultrapassagem etc, demonstrando as manobras em relação às embarcações próximas;

b) deverá ser explicado, quanto à importância da execução da “Lista de verificação para
embarcações de esporte e recreio” (Anexo 3-G, da NORMAM-03/DPC) para o funcionamento e

- C-1 de 5 -



Anexo C das Diretrizes para Treinamento Náutico da DelSSebastião

orientações preventivas quanto à manutenção da embarcação;

c)  deverá  ser  mostrado  pontos/locais  que,  dependendo  do  nível  da  represa,  ficam
submersos e podem representar perigos à navegação; e

d) Demais itens julgados importantes.

2.2 - Ponto 1 – Ponte (Rodovia Dom Pedro I):

a) Deverá ser explicado/mostrado sobre sinalização de pontes; 

b) Abordar sobre perigo à navegação muito próximo dos pilares da ponte;

c)  Neste  ponto  deverá  ser  realizado  teste  fonia,  via  Rádio  VHF,  com  a  “Marina
Castelinho”;

d)  Explicação/demonstração dos  procedimentos  para  comunicação,  via  transceptor  de
VHF;

e)  Explicação  sobre  importância  da  frequência  do  canal  16  (canal  internacional  de
chamada) e dos principais canais do Rádio VHF; 

f) Explicação sobre a utilização do transceptor de VHF para chamadas de emergência
(MAYDAY – PAN PAN PAN – SECURITÉ);

g) Experiência com rádio VHF para familiarizar os alunos com os procedimentos fonia; e

h) Demais itens julgados importantes.

2.3 - Ponto 2  – Marina O' Fun:

Com  a  embarcação  parada,  nas  proximidades  da  Marina  O'  Fun,  deverá  ser
abordado/explicado os seguintes assuntos:

a) Importância do material  de salvatagem: boias circulares, coletes salva-vidas,  balsas
salva-vidas, etc.;

b) Demonstrar como se veste o colete salva-vidas; 

c) Explicar a finalidade e demonstrar como se lança a boia circular;

d) Orientar quanto ao local de guarda dos coletes salva-vidas;

e) Explicar/ascender as luzes de navegação; e

f) Demais itens julgados importantes.

2.4 - Ponto 3 – Reservatório de Água:

a) Explicação sobre Sinal Especial;

b) Explicação sobre as características do Sinal Especial (Cor, formato, marca de tope, luz,
etc.);
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c) Explicação sobre a finalidade do Sinal Especial; e

d)  Demais itens julgados importantes.

2.5 -Ponto 4 – Marina Apoena:

a) Atracação no Píer na Marina Apoena (quando impossibilitado realizar em outro píer); 

b) Instrução sobre as espias (Lançantes, Springs e Través); 

c) Manobra de Atracação e Desatracação; e

d) Demais itens julgados importantes.

2.6 - Ponto 5 – Pesqueiro:

a) Exemplificar o emprego do Sinal Especial;

b) Simulação da utilização da âncora drogue (instrução sobre barlavento e sotavento);

c) Homem ao Mar (bandeira Oscar);

d) Simulação de resgate de homem ao mar;

e) Demonstração sobre o leme e o hélice; e

f) Demais itens julgados importantes.

2.7 - Ponto 6 – Marina Ilha:

a) Explicação sobre a finalidade dos Sinais Laterais (Canal Preferencial a Boreste e 
Bombordo);

b)  Explicação  sobre  as  características  dos  Sinais  de  Canal  Preferencial  a  Boreste  e
Bombordo (Cor, formato, marca de tope, luz, etc.);

c) Explicação sobre o significado da bandeira “Alfa” e a bandeira encarnada (vermelha)
com faixa transversal branca, específica da atividade de mergulho amador; e

d) Demais itens julgados importantes.

2.8 - Ponto 7 – Píer 22:

a) Atracação no Píer 22 (quando impossibilitado realizar em outro píer); 

b) Instrução sobre as espias (Lançantes, Springs e Través); 

c) Manobra de Atracação e Desatracação; e

d) Demais itens julgados importantes.
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2.9 -Ponto 8 – Enseada ao lado da Marina Castelinho:

a) Simulação de entrada e saída do porto; 

b) Realização de Exercício prático de pegar boia (apoitar/amarrar);

c) Aproximação correta com observação do vento e corrente;

d) Aproximação segura de praias e/ou locais com concentração de banhistas, com ênfase
no cumprimento das áreas seletivas para a navegação;

e) Fundeio, observação do fundeadouro, instrução sobre o aparelho de fundeio, instrução
sobre a relação (cumprimento da amarra/profundidade) de fundeio para parada provisória e para
mau tempo; e

f) Demais itens julgados importantes.

Pontos/Locais requeridos

Ponto Local

0 Marina Castelinho

1 Ponte (Rodovia Dom Pedro I)

2 Marina O' Fun

3 Reservatório de Água

4 Marina Apoena

5 Pesqueiro

6 Marina Ilha

7 Píer 22

8 Enseada ao lado da Marina Castelinho
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COMUNICADO PRÉVIO DE TREINAMENTO PRÁTICO

COMUNICADO PRÉVIO Nº _____/_____/ (ANO)

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO NÁUTICO (Nome/Endereço/Telefone/E-mail)

TREINAMENTO – ARRAIS-AMADOR (     ) TREINAMENTO – MOTONAUTA (     )

Data da Aula: Hora do início da Aula: Hora do término da Aula:

LOCAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (ENDEREÇO E PONTO DE REFERÊNCIA)

DESCRIÇÃO DO PERCURSO (DETALHADA)

DADOS DO INTRUTOR

Nome: CHA (Categoria/número): TEL. Contato:

DADOS DA EMBARCAÇÃO

Nome: Nº de Inscrição: Local de guarda:

DADOS DOS ALUNOS

Nome completo CPF Telefone

OUTRAS OBSERVAÇÕES

___________________________
    Local e Data do Comunicado

 
DEIVID JOSÉ BONINI

Primeiro-Tenente (RM2-T)
Enc. da Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário
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DECLARAÇÃO DO ALUNO

Eu,  (aluno)  __________________________________________________________,

CPF_______________________, declaro para os devidos fins, perante a Delegacia da Capitania dos

Portos  em  São  Sebastião,  que  realizei  _____,  hora(s)  de  treinamento  prático  e  cumpri  o

Plano/Roteiro  de  Treinamento para  Arrais-Amador, junto  ao  Estabelecimento  de  Treinamento

Náutico ___________________________________, em ___/___/_____, e/ou ___/___/_____, tendo

como instrutor(es) o(a/s) Sr.(a./s) _____________________________________, sendo utilizada para

instrução a embarcação______________________ com número de inscrição__________________.

Estou ciente de que, caso reste comprovada a falsidade da declaração apresentada,

estarei sujeito às penas da lei,  como, por exemplo, falsidade ideológica (art.  299 do Código

Penal).

__________em ____ de ____________ de ______.

__________________________________________
Assinatura do Aluno

Observação: Os Atestados de Treinamento Náutico para Arrais-Amador e Motonauta, somente
serão aceitos se apresentados em conjunto com esta declaração.

DEIVID JOSÉ BONINI
Primeiro-Tenente (RM2-T)

Enc. da Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário
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DECLARAÇÃO DO ALUNO

Eu,  (aluno)  __________________________________________________________,

CPF_______________________, declaro para os devidos fins, perante a Delegacia da Capitania dos

Portos em São Sebastião, que realizei _____, hora(s) de treinamento prático e  cumpri o  Plano de

Treinamento para  Motonauta, junto  ao  Estabelecimento  de  Treinamento  Náutico

___________________________________,  em ___/___/_____,  e/ou  ___/___/_____,  tendo  como

instrutor(es)  o(a/s)  Sr.(a./s)  _____________________________________,  sendo  utilizada  para

instrução a embarcação______________________ com número de inscrição___________________.

Estou ciente de que, caso reste comprovada a falsidade da declaração apresentada,

estarei sujeito às penas da lei,  como, por exemplo, falsidade ideológica (art.  299 do Código

Penal).

__________em ____ de ____________ de ______.

__________________________________________
Assinatura do Aluno

Observação: Os Atestados de Treinamento Náutico para Arrais-Amador e Motonauta, somente
serão aceitos se apresentados em conjunto com esta declaração.

DEIVID JOSÉ BONINI
Primeiro-Tenente (RM2-T)

Enc. da Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário
ASSINADO DIGITALMENTE
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COMUNICADO DE TREINAMENTO PRÁTICO REALIZADO

COMUNICADO PRÉVIO Nº _____/_____/ (ANO)

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO NÁUTICO(Nome/Endereço/Telefone/E-mail)

TREINAMENTO – ARRAIS-AMADOR (     ) TREINAMENTO – MOTONAUTA (     )

Data da Aula: Hora do início da Aula: Hora do término da Aula:

LOCAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (ENDEREÇO E PONTO DE REFERÊNCIA)

DESCRIÇÃO DO PERCURSO (DETALHADA)

DADOS DO INTRUTOR

Nome: CHA (Categoria/número): TEL. Contato:

DADOS DA EMBARCAÇÃO

Nome: Nº de Inscrição: Local de guarda:

DADOS DOS ALUNOS

Nome completo CPF Telefone

OUTRAS OBSERVAÇÕES

___________________________
    Local e Data do Comunicado                                                                          

                                                                          
DEIVID JOSÉ BONINI

Primeiro-Tenente (RM2-T)
Enc. da Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário
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RELAÇÃO DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO PRÁTICO
PARA ARRAIS-AMADOR

COMUNICADO PRÉVIO Nº _____/_____/ (ANO)

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO NÁUTICO(Nome/Endereço/Telefone/E-mail)

DADOS DO TREINAMENTO

Data da Aula: Hora do início da Aula: Hora do término da Aula:

DADOS DO INTRUTOR

Nome: CHA (Categoria/número): TEL. Contato:

DADOS DOS ALUNOS

Nome completo Telefone Assinatura

OUTRAS OBSERVAÇÕES

O(s) aluno(s) acima relacionados declaram para os devidos fins, perante a Delegacia da Capitania dos
Portos  em  São  Sebastião,  que  realizaram os  treinamentos  náuticos,  de  acordo  com o  Plano  de
Treinamento para Arrais-Amador, bem como foi cumprido o roteiro/pontos, constante do Anexo a
este documento.

Obs: Deverá ser anexado a esta relação a respectiva imagem do roteiro/pontos do treinamento. 

Nota:  Estou ciente de que, caso reste comprovada a falsidade da declaração apresentada, estarei
sujeito às penas da lei, como, por exemplo, falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal).

_____________________em ____ de ____________ de ______.

(Local e data)

DEIVID JOSÉ BONINI
Primeiro-Tenente (RM2-T)

Enc. da Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário
ASSINADO DIGITALMENTE


