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          TRAINEIRAS, LANCHAS E TÁXIS AQUÁTICOS (PEQUENO PORTE) 

 

 

1. As atividades relacionadas às atividades náuticas de pequeno porte 

deverão observar as orientações constantes neste Protocolo e demais 

normativas vigentes a respeito das medidas de prevenção da COVID- 19.  

2. As atividades náuticas de pequeno porte – traineiras e lanchas serão 

exclusivamente para grupos comuns, como membros da mesma família ou 

grupos de amigos passeando juntos. 

3. A atividade náutica de pequeno porte – taxi aquático, que funciona 

como transporte de pessoas entre praias da cidade, (pequenas distâncias com 

rápida permanência de pessoas à bordo), será recomendado a capacidade 

máxima de 50% de ocupação (4 pessoas) e com sinalização dos assentos no 

interior da embarcação respeitando o distanciamento social de 1,5m entre as 

pessoas. 

4. O responsável pela embarcação deverá assinar o Termo de 

Responsabilidade e enviar para o email fisabuzios@gmail.com. 

5. Deverá ser feita a aferição da temperatura de todos os clientes. Caso o 

cliente esteja com temperatura acima de 37,8 graus, não deverá embarcar. 

6. Será obrigatório o uso de máscara de proteção individual pelo 

funcionário da embarcação e pelos clientes. 

7. Deverá ser disponibilizado aos clientes álcool em gel a 70%, oferecido 

no ingresso das pessoas e disponibilizado no interior da embarcação. 

8. Nas traineiras e lanchas os alimentos, bebidas e utensílios (copos, 

talheres e pratos), deverão ser levados pelos clientes, ou deverão ser utilizados 

utensílios descartáveis e o descarte deverá ser feito em sacos plásticos e após 

levados à lixeira. 

9. Deverá ser respeitado o distanciamento social de 1,5m entre as 

pessoas nas áreas de circulação em comum; Ex: Durante o 

embarque/desembarque. 

10. Evitar levar a bordo qualquer material desnecessário que não seja útil, 

para facilitar a higienização após cada passeio/transporte. 

11. Nos sanitários das traineiras e lanchas será obrigatório disponibilizar 

papel higiênico, lavatório com água corrente, sabão líquido, borrifador de álcool 

em gel ou líquido a 70%, papel toalha e lixeiras acionadas a pedal.   

12. Ao final de cada saída/passeio, a embarcação deverá ser devidamente 

higienizada (usando luvas) com água e sabão em toda sua extensão (limpeza) 
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e em seguida, desinfetado com álcool a 70% ou solução de água sanitária (2,0 

a 2,5%) diluído a: 1 colher de sopa para cada 1 litro de água aplicado sobre as 

superfícies, equipamentos e em todos os pontos de contato com as 

mãos.Cuidado com o uso de higienizadores a base de álcool porque são 

altamente inflamáveis, não devem ser usados perto de fontes de calor, fogo e 

oxigênio. 

13.  Colocar nas embarcações, placas de sinalização, com orientações ao 

cliente do uso obrigatório de máscaras, uso obrigatório de álcool gel a 70%, 

sinalização dos assentos e descarte no local correto de máscaras. 

14. Resíduos: as máscaras deverão ser descartadas em recipientes 

específicos devidamente sinalizados como “descarte de máscaras”. 

15. Deverão ser adotados todos os cuidados de higiene amplamente 

divulgados pelo Ministério da Saúde. 
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ORIENTAÇÕES PARA OS CLUBES DE CANOA HAVAIANA 

 

16. Uso de máscara: o remador poderá retirar a máscara somente após o 

embarque. No retorno, a máscara deverá ser colocada novamente; 

17.  Intervalo entre as aulas de, no mínimo, 10 minutos;  

18. Deverão ser evitados contatos desnecessários (abraços, beijos e 

apertos de mão).  

19. Deverá ser mantida uma distância segura entre as pessoas. 

20. Não será permitido dividir a hidratação/alimentação.  

21. Deverão ser aplicadas as medidas de higienização e ações para a 

diminuição de pessoas por m², nos clubes que possuem vestiários ou outros 

ambientes fechados (como guarderias, depósitos, etc). 

22. O remador deverá chegar ao local de treinamento pronto para a prática 

esportiva e se dirigirá diretamente à embarcação evitando ao máximo o contato 

com outras pessoas.  

23. Grupo de risco: pessoas maiores de 60 anos e as que possuem 

comorbidades (diabetes, obesidade, hipertensão e outros.) deverão ser 

orientadas a treinar em horários distintos. 

24. Higienização: todos os equipamentos deverão ser higienizados antes e 

após cada aula, com os materiais adequados e indicados como eficientes para 

desinfecção pelos órgãos competentes da saúde; o clube deverá disponibilizar 

produto para higienização dos remadores. 

25.  Após o treino, o remador deverá deixar imediatamente as instalações 

do clube/base. Caso seja necessário usar o banheiro, esse deverá ser feito de 

maneira individual e os devidos procedimentos de higiene deverão serem 

realizados.  

26. Nenhum objeto pessoal deverá ser deixado pelos remadores no local de 

treinamento, que possa vir a ser um disseminador. 
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            PROCEDIMENTOS PARA CANOAS INDIVIDUAIS  

 

27. O clube/base deverá realizar o agendamento do remador na véspera 

(dia anterior), de modo a não provocar aglomeração no horário do treino. 

28.  O remador deverá devolver a embarcação no mesmo local onde foi 

retirada, no horário combinado com o clube/base.  

29. O remador somente deverá ter contato com seu equipamento. Caso 

seja necessária a ajuda de um funcionário guarderia/clube, o mesmo deverá 

estar utilizando máscara, assim como o atleta que utilizará o equipamento;  

30. Para o caso de aulas particulares, é recomendado somente 1 aluno por 

professor, e os mesmos deverão sair em canoas separadas. E mantendo a 

maior distância possível, inclusive em terra. 

 

PROCEDIMENTOS OC6  (PARA 6 REMADORES, SEM LEME) 

 

31. Aulas com 1 hora de duração: recomendado que o tempo de duração 

das aulas não exceda 60 minutos, a determinação deste tempo baseia-se no 

fato de que atividades físicas extenuantes são consideradas um fator que pode 

abaixar a imunidade do individuo. Treinos de longa duração e de alta 

intensidade são considerados extenuantes. 

32.  Limite de canoas por horário do clube: deverá ser evitada uma 

quantidade muito grande de remadores numa mesma sessão de treino, visto 

que quanto maior o número de remadores, maior a probabilidade de 

aglomeração.. 

33. O clube/base deverá fazer uma lista diária dos remadores presentes 

nos treinamentos. Recomendado organizar na véspera a distribuição das 

canoas. 

34.  Preparo das canoas: deverão ser seguidos procedimentos seguros, 

minimizando os contatos, e que a amarração e desmontagem dos iakos sejam 

realizados somente com 1 remador por wae. 

35. As instruções que precedem os treinos e a orientação aos novos alunos 

deverão ser feitos de forma breve e respeitando os critérios de segurança e 

distanciamento. 

36.  Em caso de utilização de equipamento do clube por algum aluno, este 

deverá ser higienizado antes e após a sessão de treino. 
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          OPERAÇÕES DE MERGULHO 

 

37. Se o mergulhador estiver com suspeita ou com sintomas do Covid 19, 

não deverá mergulhar. Deverá procurar o atendimento médico e cumprir 

isolamento até que apresente uma condição de saúde saudável e obtenha 

liberação de um médico. 

38. Dentro e fora da água deverão ser seguidas as recomendações de 

distanciamento social, conforme o local. 

39. Lavagem das mãos: lave /higienize as mãos antes e depois de tocar o 

equipamento de mergulho, mesmo que o contato tenha ocorrido na água. Não 

deverá tocar em ninguém, a menos que seja estritamente necessário. Cuidado 

com o uso de higienizadores a base de álcool porque são altamente 

inflamáveis, não devem ser usados perto de fontes de calor, fogo e oxigênio. 

40. As máscaras de mergulho deverão ser mantidas no rosto mesmo 

quando estiver fora da água, visto que protegem os olhos e nariz e reduz o 

risco de contato. Recomenda-se respirar pelo regulador que pode reduzir o 

risco de transmissão respiratória. 

41. Higiene: a) recomendada a utilização de líquidos desembaçadores; b) 

as máquinas de mergulho, snorkel, reguladores e BCD deverão ser 

higienizadas antes do uso por outra pessoa e antes de guardá-los; c) as 

máscaras deverão ser limpas em local apropriado após a remoção do rosto;d) 

deverão ser evitadas as práticas de assoar ou limpar o nariz na água onde 

podem haver outras pessoas por perto, por issoé recomendada a utilização de 

lenços de papel e descartados apropriadamente; e) deverão ser higienizadas 

as mãos após tocar em superfícies de altocontato. 

42. Recomendado que máscaras, snorkels e segundos estágios 

doequipamento pré-montado estejam protegidos com sacos ou filmes plásticos 

a serem removidos somente antes do uso. 

43. Deverá ser evitado o compartilhamento de ar:  

* na superfície: a entrada na água, o equipamento de mergulho e o vento irão 

afetar a direção e a distância que a exalação do mergulhador irá atingir. Deverá 

ser evitado: ficar no caminho ou colocar outra pessoa no caminho quando 

exalar pelo snorkel, exalar forte após um mergulho livre, etc. O ato de respirar 

pelo regulador ajuda a protegê-lo, mas as exalações podem afetar outras 

pessoas que estejam por perto e sem o regulador. 
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44. Compartilhamento de gás: em caso de emergência e ao realizar exercícios, 

é recomendável usar uma fonte alternativa de gás e evitar doar o regulador 

principal do qual o mergulhador está respirando. 

45. Verificação da Dupla: recomendado que os mergulhadores evitem tocar no 

equipamento de outros mergulhadores, especialmente as partes que entram em 

contato próximo com o rosto e a boca. Deverá ser realizada uma verificação 

visual da dupla, com auto-demonstração e confirmação verbal. 

46. Recargas dos cilindros: a) a entrada do compressor deverá estar 

localizada em um local seguro para evitar qualquer contaminação. Foi 

demonstrado que o vírus é sensível a altas temperaturas. Quando quente, um 

compressor pode gerar uma temperatura de gás superior a 120 ° c e, além 

disso, são atingidas temperaturas muito altas no pico da compressão, bem 

acima do limite de resistência ao vírus. É improvável que um vírus possa 

permanecer ativo depois de passar pelo compressor. b) recomendado ter 

cuidado ao manusear as torneiras dos cilindros e as mangueiras de recarga, 

através da possibilidade de contaminação por operadores infectados. 

Recomendado que todos aqueles que realizam operações de recarga sigam os 

procedimentos de higiene corretos e sempre usem os EPIs recomendados 

(máscaras, luvas). 

47. Áreas de recarga: a) deverão ser observados procedimentos de higiene 

pessoal e distanciamento físico em áreas de recargas de cilindros. Somente 

pessoas autorizadas deverão estar nas imediações de compressores, estações 

de recarga e nas áreas de armazenamento de cilindros cheios. Recomendado 

um cuidado especial ao usar álcool gel, incluindo soluções para as mãos 

hidroalcoólicas. Uma pequena porcentagem de álcool, uma substância altamente 

volátil e inflamável, mesmo em temperaturas relativamente baixas, pode causar 

incêndio ou explosão; b) recomendado evitar o contato direto ou indireto com 

equipamentos, cilindros e mangueiras de enchimento usadas para Nitrox (EAN). 

Dar preferência ao uso de  água e sabão simples para limpar as mãos. 

48. Recomendado que o acesso às instalações físicas (loja, embarcação) 

seja restrito unicamente aos participantes mergulhadores. 

49. Clientes deverão ser instruídos a manterem os seus itens pessoais 

estocados em recipientes apropriados (bolsas, caixas, etc). 

50. Uso de EPI, máscaras e luvas para o staff.  
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51. O equipamento de mergulho deverá ser desinfetado após o uso, a fim 

de neutralizar o vírus. Alguns produtos, como compostos de amônia 

quaternária, são eficazes e altamente compatíveis com materiais típicos de 

equipamentos de mergulho (borracha, neoprene, plástico, metal etc.), porém 

difíceis de obter ou prejudiciais ao meio ambiente marinho. Outros produtos, 

como alvejante (hipoclorito de sódio), são mais fáceis de encontrar e mais 

baratos, mas devem ser usados de acordo com as diretrizes da COVID-19. 

Também existem outros produtos (EW80, Virkon S etc.), comumente usados 

por mergulhadores, comprovadamente eficazes contra o vírus. 

 



9 
 

                               ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

                        VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

Declaro ser conhecedor da legislação sanitária em vigor e, em especial, dos 

procedimentos de prevenção à Covid-19. Declaro estar ciente de que a prestação de 

declaração falsa configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de 

sanções penais, sem exclusão das sanções administrativas e civis cabíveis. Declaro 

estar ciente da a legislação referente ao funcionamento da atividade. Declaro que a 

atividade a ser exercida observará com rigor toda a legislação sanitária afeta, 

sobretudo, os regulamentos técnicos específicos editados pelo órgão sanitário 

municipal de Armação dos Búzios. Declaro estar ciente da obrigação de apresentar, a 

qualquer tempo, toda a documentação exigida para o funcionamento da atividade e 

de prestar todas as informações referentes ao funcionamento do estabelecimento 

para assegurar os controles necessários a serem exercidos pelo órgão sanitário 

municipal. Declaro que me responsabilizo por providenciar, a qualquer tempo, todas 

as adequações necessárias ao perfeito atendimento das normas sanitárias. Declaro 

comprometer-me com a preservação das melhores condições higiênico-sanitárias de 

instalações, equipamentos, procedimentos e fluxos, notadamente, as boas práticas 

para o exercício da atividade e a adequada conservação dos produtos utilizados. 

Declaro comprometer-me com o exercício da atividade em plena observância aos 

requisitos indispensáveis à proteção e preservação da saúde individual e coletiva. 

Declaro estar ciente de que qualquer ação ou omissão em desacordo com as normas 

sanitárias, mesmo as de menor risco, frequência ou impacto, sujeitará o 

estabelecimento a sanções de natureza administrativa, civil e penal, sem prejuízo de 

medidas complementares, entre as quais a cassação do licenciamento sanitário do 

estabelecimento, a cassação do alvará de funcionamento e outras necessárias à 

cessação e punição da irregularidade. 

  
 NOME:_________________________________________________________________ 
 
 ESTABELECIMENTO:_____________________________________________________ 
 
 ENDEREÇO:_____________________________________________________________ 
 
 CNPJ:__________________________________________________________________ 
 
 Assinatura:  Data /_____/______            
 

OBS: PREENCHER E ENVIAR VIA EMAIL (FISABUZIOS@GMAIL.COM) 

 

 


