
Escola Nautica  

Local:   Iate Clube de Itacuruça- Rua Evelina, 30 - Itacuruça, Mangaratiba - RJ, 23880-000  

Estrutura Física do Curso:   Sala de Video para as aulas teóricas, 01  Lancha 22 pés com cabine, , GPS, 

VHF, Geladeira térmica, ducha de água doce, 01 Lancha de 18 pés, 01 Jet Ski Yamaha vx delux 1100 com 

ré , Salvatagem completa , Estacionamento, Restaurante 

Metodologia do Curso: 

 AULA TEÓRICA  - Aproximadamente 02Hs 

 AULA PRÁTICA -  Arrais Amador 06 Hs -  Motonauta 03 Hs  

Conteúdo do curso: 

ARA- arrais amador-  

1. Luzes de Navegação, luzes especiais e regras de governo, 

2.  Sistema de balizamento marítimo IALA região B, 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,  

3. Combate a incêndio, incluindo a identificação e manuseio correto de extintores.  

4. Primeiros socorros. Noções de sobrevivência e segurança no mar, rios, lagos e lagoas, 

5. Segurança do tráfego aquaviário (RLESTA- Decreto NO. 2596/98, 

6.  Noções de comunicações na navegação interior: equipamentos, procedimentos, frequência de 

socorro, chamada e trânsito 

MTA- Motonauta 

1. Luzes de Navegação, luzes especiais e regras de governo, 

2.  Sistema de balizamento marítimo IALA região B,  

3. Combate a incêndio, incluindo a identificação e manuseio correto de extintores.  

4. Primeiros socorros. Noções de sobrevivência e segurança no mar, rios, lagos e lagoas, 

5. Segurança do tráfego aquaviário (RLESTA- Decreto NO. 2596/98, 

Procedimento: 

1. Inscrição em uma entidade náutica cadastrada: 

 pagamento da taxa das aulas práticas,  

 entrega da documentação ( xerox da CNH ou Identidade e CPF, Comprovante de residëncia.) 

 Participação no curso prático 

 Entrega do certificado de embarque (Escola Náutica TOP BOAT) 

 

2. Inscriçao na DPC itacuruça: 

 pagamento da taxa de inscrição GRU (R$40,00) 

 entrega da documentação na DPC-  xerox autenticada da CNH ou (Identidade, CPF e atestado 

médico) comprovante de residëncia e taxa paga 

 Realização do exame teórico  
 

Contato:   Rodrigo Sancho 21 77508511- ID 112*86260  Gilberto Villela 21 78631390- 103*229226 

 

 

 

 
 


