
Embarcações,  
Navegação e Noções de  

Turismo Pesqueiro
Dr. Fernando Alvim Veiga 

Msc. Carolina de Andrade Mello

2011
Curitiba-PR





e-Tec Brasil

Sumário

Palavra do professor-autor 7

Aula 1 - Princípios básicos da navegação I. 9
1.1 O que é navegar? 9

1.2 O que leva o homem a navegar? 9

1.3 Como surgiu a navegação? 9

1.4  O que podemos dizer sobre os tipos de navegação? 10

Aula 2 - Princípios básicos da navegação II 13
2.1 Direção no mar 13

2.2 Tipos de bússolas mais utilizadas 14

Aula 3 – Regras de navegação da Marinha do Brasil 17
3.1  Regulamento Internacional para evitar abalroamentos  

no Mar (RIPEAM - 1972) 18

Aula 4 – Sinalização náutica I 25
4.1 Quais seriam os sinais náuticos? 25

Aula 5 – Sinalização náutica II 31
5.1 Acessórios dos sinais náuticos 31

5.2 Emissões luminosas ou luzes 32

5.3 Alcance dos sinais náuticos 32

Aula 6 –  Noções básicas de interpretação de cartas  
náuticas 35

6.1 Para que servem? 35

6.1.2 Longitude 36

Aula 7 –  Recomendações para a operação segura de  
embarcações 41

7.1  Recomendações para a operação segura das  
embarcações que navegam em águas territoriais  
brasileiras. 41

7.2  Os dez mandamentos da segurança no mar: 43



Aula 8 – Equipamentos essenciais para segurança no mar 47
8.1 Equipamentos de salvatagem 47

Aula 9 –  O sistema de posicionamento  
global I 57

9.1 Como funcionam os receptores de GPS? 58

9.2 Entendendo a Trilateração. 58

Aula 10 –  O sistema de posicionamento global II 63

Aula 11 –  A alternativa da pesca esportiva como geração  
de renda ao pescador artesanal 69

11.1 A pesca amadora 69

Aula 12 – A pesca amadora 73
12.1  A Pesca profissional versus Pesca amadora  73

12.2  Conhecendo mais sobre a pesca amadora 74

12.3 As ações dos governantes 75

Aula 13 - Modalidades e categorias de pesca amadora 77
13.1 As modalidades de Pesca Amadora  77

13.2 Categorias de pesca amadora 78

13.3 A pesca amadora subaquática 78

Aula 14 –  As áreas de pesca amadora 81
14.1 Pesca amadora em áreas oceânicas  81

14.2 Pesca amadora em áreas costeiras 82

14.3 Pesca amadora em águas continentais 83

Aula 15 -  Turismo pesqueiro: aspectos legais 89
15.1 Legislação para o turismo de pesca 89

15.2 Guias de pesca esportiva 90

15.3 O turista de pesca 90

15.4 O pesque e solte  91

Aula 16 -  Turismo pesqueiro:  
aspectos legais (continuação) 97

16.1  As regras para a prática de pesca amadora 97

16.2 Períodos de defeso e áreas proibidas 99

16.3  Cotas de captura e transporte para a pesca amadora  100

Gestão Compartilhada e Legislação Pesqueirae-Tec Brasil



Aula 17 –  Trabalhando no mercado do turismo de pesca 107
17.1  Como desenvolver o turismo de pesca responsável em 

minha comunidade?  107

17.2  Fatores essenciais para o Turismo de Pesca 109

Aula 18 -  Criação e comércio de iscas vivas 113
18.1  Cultivo de iscas vivas - Uma alternativa  114

Aula 19 -  Criação e comércio de iscas vivas (continuação) 117
19.1  Materiais necessários para o cultivo de iscas vivas  117

19.2 Iscas vivas 118

Aula 20 -  Tratamento diferenciado ao cliente 125
20.1  O bom atendimento é uma necessidade ou  

um diferencial? 125

20.2  Conceitos importantes sobre atendimento ao cliente 125

Referências 133

Atividades autoinstrutivas 137

Currículo professor-autor 153

e-Tec Brasil





e-Tec Brasil7

Palavra do professor-autor

Caros alunos,

Começamos agora a trilhar um caminho que nos levará longe. Com a par-

ticipação de todos, vamos partilhar nosso conhecimento para crescer como 

cidadãos, como profissionais, como pessoas. Dificuldades vão aparecer nesta 

viagem, mas elas serão encaradas como desafio e, com vontade e dedica-

ção, serão todas vencidas. Esta disciplina não pretende “ENSINAR O PADRE 

A REZAR A MISSA”. Sabemos que grande parte de vocês conhece muita 

coisa sobre como navegar e como retornar ao porto em cada saída na busca 

do sustento da família. O que pretendemos aqui é revisar muitos conceitos e 

práticas que podem auxiliar as pessoas que se aventuram no mar a navegar 

com segurança para que acidentes sejam evitados. Também vamos mostrar 

algumas formas de aproveitar seu conhecimento sobre o local em que vive 

e o mar em que navega para complementar a renda familiar ou gerar um 

ganho extra, prestando serviços a pessoas de fora, os Turistas. As áreas cos-

teiras são destino de muitas pessoas das cidades que gostam de sol, praia 

e banhos de mar, quando querem descansar da vida atribulada das cidades 

grandes. Estas pessoas precisam de nós, podemos ajudá-las a ter uma pas-

sagem tranquila e segura pela nossa região e ainda tirar bom proveito disso.

Bem, então vamos por mãos à obra e um bom curso a todos.

Professores Fernando e Carolina.
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Aula 1 - Princípios básicos da 
navegação I

Iniciamos aqui nosso caminho para descobrir algumas coisas sobre na-
vegação e cartografia. Em nossa primeira aula, esperamos que você 

entenda os motivos que levaram as pessoas a iniciar as primeiras navega-

ções e como a navegação ajudou a espalhar os seres humanos pelo globo 

terrestre. Ainda veremos as diferenças entre navegação oceânica, costeira 

e em águas restritas.

Cartografia
É a ciência que trata da concep-
ção, produção, difusão, utilização 
e estudo dos mapas.
Águas restritas
Onde a embarcação opera 
nas proximidades de perigos à 
navegação, estando limitado 
pelo seu calado, pelas dimensões 
da área de manobra ou por 
ambos os fatores.
Navegação
Conjunto de procedimentos que 
permitem a condução segura de 
uma embarcação de um ponto a 
outro da superfície terrestre.

1.1 O que é navegar?
Podemos dizer que navegar é “a ciência e a arte de conduzir um veículo 
com segurança do ponto de partida ao ponto de chegada” (ANDER-

SON, 1982). No nosso caso o veículo em questão é uma embarcação. Pode 

ser uma pequena canoa ou um enorme navio.

1.2 O que leva o homem a navegar?
O homem começou a navegar por ser curioso. Quando com os pés nas 

margens de um rio, conseguia avistar o outro lado da margem, passando a 

se perguntar como ele faria para atravessar. Quando tinha de contornar um 

grande lago, andando por dias a fio, pensava em uma forma de encurtar a 

viagem, imaginando o que teria que fazer para atravessar de um lado para 

o outro do lago.

1.3 Como surgiu a navegação?
Observando coisas que flutuavam na água, o homem primitivo deve ter pen-

sado “este tronco pode me sustentar boiando para eu ir ao outro 
lado do rio”. Daí a perceber que, escavando este tronco, ele podia carregar 

muito mais peso (carga e pessoas), foi fácil. Depois descobriu que com varas 

ele poderia impulsionar e dirigir sua embarcação com mais eficiência, o que 

resultou na fabricação de remos e lemes. Assim surgiram as primeiras canoas 

que foram utilizadas por quase todos os povos primitivos.

Com o passar do tempo, as embarcações foram sendo melhoradas. Novas 

ideias incorporadas e muitos equipamentos desenvolvidos para que o ho-

e-Tec BrasilAula 1 - Princípios básicos da navegação I 9



mem pudesse navegar, atingindo locais desconhecidos e antes inabitados. 

Isso causou o desenvolvimento de civilizações inteiras, pois nestas áreas não 

havia inimigos ou tribos competindo entre si.

Lugares como as ilhas oceânicas do Havaí ou o Arquipélago de Sa-

moa, isoladas por grandes extensões de mar, foram povoados.

Vocês conseguem perceber a importância da navegação? O desenvol-

vimento dos povos e da tecnologia que ela proporcionou?

É por isso que, além de ser uma ARTE, a navegação também 
é uma CIÊNCIA.

Figura 1.1 - Canoas de picada com velas uti-
lizada para o transporte de sardinhas em 
Portugal 
Fonte: http://mardasgarrafas.blogspot.com

Figura 1.2 - Sala das canoas no Museu 
Nacional do Mar em São Francisco do 
Sul-SC 
Fonte: http://360graus.terra.com.br

1.4  O que podemos dizer sobre os tipos de 
navegação?

Existem classificações complicadas para cada tipo de navegação, mas aqui 

vamos dividi-la em três tipos principais de acordo com a distância que se 

navega da costa ou dos perigos próximos:

1.4.1 Navegação oceânica
É a navegação longe da costa, em alto mar, de onde não se enxerga a costa 

em dias sem neblina. A distância da costa é, geralmente, maior do que 50 

milhas náuticas.

1.4.2 Navegação costeira 
É praticada mais próximo da costa, entre 3 e 50 milhas náuticas de distância. 

O navegador enxerga a costa e utiliza os acidentes naturais tais como mor-

ros, cabos, ilhas, pontas ou artificiais como edifícios, faróis, torres, etc. para 

calcular sua posição.
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1.4.3 Navegação em águas restritas 
É a navegação que se pratica em portos, barras, baías, canais, rios, lagos, 

proximidades de perigos ou quaisquer outras situações em que a manobra 

da embarcação depende da posição da costa ou de canais. Quando se nave-

ga a distâncias menores que 3 milhas náuticas da costa (ou do perigo mais 

próximo) também se navega em águas restritas.

A navegação em águas restritas é a que exige maior precisão, pois qualquer 

pequeno erro de posicionamento pode causar um acidente, principalmente 

com pouca visibilidade (chuva, neblina, à noite).

Tabela 1.1 – Intervalos de tomada de posição da embarcação de acordo com o tipo 
de navegação.

Requisito

Tipo de navegação

Em águas restritas Navegação costeira Navegação oceânica

Distância da costa ou 
perigo próximo

Menor que 3 milhas De 3 a 50 milhas Maior que 50 milhas

Profundidade média 20 metros ou menores De 20 a 200 metros Maior que 200 metros

Precisão requerida para 
as posições

Melhor que 0,05 da milha 0,1 da milha Entre 1 e 2 milhas

Frequência de determina-
ção das posições

A cada 3 minutos 10 a 30 minutos Pelo menos 3 vezes ao dia

Fonte: Elaborada pelo autor.

Já que estamos falando de milha náutica (MN), podemos aproveitar para 

descobrir de onde ela vem e quanto ela mede!

A circunferência da Terra na região do Equatorial é de aproximadamente 

40.000 km. Ela não é uma bola perfeita, mas vamos considerar este valor. 

Uma bola ou circunferência pode ser dividida em 360 graus, sendo assim 

dividimos a circunferência da Terra por 360 e obtemos 111,11 km. Sabe-

mos que 1grau tem 60 minutos, certo? Daí, dividimos os 111,11 km por 

60 e temos aproximadamente 1.852 metros. Inicialmente, o valor era igual 

a 1.853,55 metros, resultante da média entre as medidas do arco de um 

minuto, tomadas no equador e no meridiano, porém hoje convencionou-se 

que a MN é de 1852,00 metros.

Manobra 
Qualquer movimento de uma 
embarcação para mudar seu 
seguimento.

Grau 
Divisão de uma circunferência. 
Milha Naútica
Unidade de valor igual a 
1.852,00 metros, resultante da 
média entre as medidas do arco 
de um minuto da Terra.
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Resumo
A partir desta aula você percebeu que graças à necessidade e curiosidade do 

homem a navegação passou a existir. Assim, você pode conhecer um pouco 

mais sobre os tipos de navegação, e sua história, bem como, descobriu que 

a navegação é a grande responsável para a existência de seres humanos nos 

mais diversos lugares do planeta Terra.

Desta forma, poderemos dar continuidade aos nossos estudos!

Atividades de aprendizagem
1. Qual sua opinião sobre como surgiram as primeiras embarcações e o que 

pretendiam os navegadores primitivos?

2. Quais as principais diferenças entre a navegação em águas restritas, na-

vegação costeira e navegação oceânica?

Embarcações, Navegação e Noções de Turismo Pesqueiroe-Tec Brasil 12
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Aula 2 - Princípios básicos da 
navegação II

Nesta aula veremos alguns princípios básicos da navegação tais como: 

norte magnético, norte geográfico, declinação magnética, rumo magné-

tico e rumo verdadeiro. Esperamos que o aluno, ao final desta etapa, se 

familiarize com os pontos cardeais e compreenda o uso da bússola.

2.1 Direção no mar
Quando não estamos com terra à vista, ou seja, não podemos nos orientar 

pelas feições da costa, podemos nos orientar no mar utilizando a bússola. 

Este equipamento simples pode ser muito útil, principalmente em casos de 

neblina repentina que impossibilita a visualização de terra. A bússola possui 

uma agulha imantada que aponta sempre para o norte. Só que o norte que a 

bússola aponta é o norte magnético, que é diferente do norte verdadeiro 
ou geográfico. Isso ocorre porque o campo magnético da Terra varia con-

forme a região e com o tempo. Por isso existe uma coisa chamada declina-
ção magnética, que é a diferença entre o rumo indicado na bússola (rumo 
magnético) e o rumo em relação ao norte verdadeiro (rumo verdadeiro).

Quando o navegante sai ao mar com uma bússola para alcançar um ponto 

de pesca que ele sabe que está no rumo 90° da bússola da sua embarcação, 

não há problema para retornar, é só voltar com a bússola marcando 270°. A 

diferença entre 90 e 270 é 180 que em graus equivale à meia volta. Portan-

to, o navegador está retornando sobre a rota que seguiu na ida.

Figura 2.1 - Declina-
ção Magnética
Fonte: www.popa.com.br

Já no caso de seguir uma carta náutica, que é ba-

seada no norte verdadeiro, a declinação magnéti-

ca deve ser considerada para conseguir chegar ao 

destino certo.

Para ter uma noção do que significa desconsiderar 

uma declinação magnética de 14º (como a que na 

Lagoa dos Patos), observe na figura 2.1 abaixo, a 

título de exemplo, o resultado aproximado após 

percorrer 30mn (Ribeiro, 2009).

Rota
Caminho seguido por uma 
embarcação.

Para baixar um programa para 
visualização de cartas náuticas 
em computador acesse http://
www.sping.com/seaclear/
index.htm. Software completo 
(visualização e navegação) e 
gratuito chamado SEACLEAR.
Um bom auxílio disponível no 
site da Marinha do Brasil pode 
ser encontrado em http://www.
mar.mil.br/dhn/bhmn/publica_
manualnav.html 
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Desconsiderar a declinação magnética pode resultar em grandes erros de 

navegação quando confundimos o norte verdadeiro com o magnético  

(Ribeiro, 2009)

Cardeais
N = norte
S = sul
E = este
O = oeste

Colaterais
NE = nordeste
SE = sudeste
NO = noroeste
SO = sudoeste

Intermédios
NNE = nor-nordeste
NNO = nor-noroeste
SSE = su-sudeste
SSO = su-sudoeste
ENE = és-nordeste
ESE = és-sudeste
OSO = oés-sudoeste
ONO = oés-noroeste

Figura 2.2 - Pontos cardeais, colaterais e intermédios e uma rosa dos ventos 
Fonte: http://aturmada5d.blogspot.com. Adaptado.

2.2 Tipos de bússolas mais utilizadas
A bússola comum tem uma das pontas de sua agulha imantada a qual vai 

sempre indicar o norte (ponta azul) como se observa na figura 2.3. Logo, se 

esta bússola estiver fixa com o norte apontando para a proa da embarcação, 

se o navegador quer ir para o leste, tem que seguir para o ruma norte da 

bússola com a ponta azul indicado oeste (W) da bússola. Já para seguir para 

o sul, deve seguir para o norte com a ponta azul da agulha indicando o sul. 

Se bússola não está fixa fica bem mais fácil. É só manter a 

agulha apontando para o norte e seguir com a proa da 

embarcação para o rumo direto desejado. Algumas bússo-

las de orientação possuem o leste e o oeste invertidos as-

sim como a escala de graus para indicar sempre o rumo 

direto pelo norte.

Bússola com ponta da agulha imantada (flecha pintada de 

azul) apontando o norte magnético. 

A fim de evitar este tipo de situação que pode causar tremendas confu-

sões, as bússolas náuticas (figura 2.4) têm a parte que indica 180° imantada 

sempre atraída pelo norte magnético. Assim, a marcação que o navegador 

observa é seu rumo magnético real. Por exemplo, se quer ir para o norte, 

deixa a bússola sempre indicando 0°, se quer ir para o leste, deixa a bússola 

sempre indicando 90°.

Para baixar as cartas náuticas 
brasileiras acesse:

 http://www.mar.mil.br/
dhn/chm/cartas/download/

cartasbsb/cartas_eletronicas_
Internet.htm. 

Interpretação de cartas náuticas 
baixar a publicação Carta 

12000 - (Símbolos, Abreviaturas 
E Termos Usados Nas Cartas 

Náuticas Brasileiras) em:
 http://www.mar.mil.br/dhn/
chm/cartas/carta12000.html 

Proa 
Parte da frente de uma 

embarcação.
Popa 

Parte de trás de uma 
embarcação.

Figura 2.3 – Bússola comum.
Fonte: www.esteio.com.br
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Figura 2.4 – Bússola 
náutica para nave-
gação. 
Fonte: www.suunto.com

A parte imantada que é atraída pelo pólo norte 

magnético deve ser o ponto de 180° para que o 

navegador observe seu rumo magnético real. Se o 

filamento vermelho está marcando zero grau, esta-

mos indo para o norte, se estiver marcando 90° es-

tamos indo para o leste.

Resumo
A bússola possui uma agulha imantada que aponta sempre para o nor-
te magnético, que é diferente do norte verdadeiro ou geográfico. Isso 

ocorre porque o campo magnético da Terra varia conforme a região e com 

o tempo. Por isso existe uma coisa chamada declinação magnética, que é 

a diferença entre o rumo indicado na bússola (rumo magnético) e o rumo 

em relação ao norte verdadeiro (rumo verdadeiro).

Logo, se o navegador retira sua rota de uma carta e vai segui-la com a sua 

bússola, precisa descontar a declinação magnética (sempre indicada na car-

ta). Essa declinação muda com o passar dos anos então, não é bom usar car-

tas muito antigas para navegar. Além disso, estudamos os pontos cardeais 

e colaterais.

Atividades de aprendizagem
1. Identifique os pontos cardeais e colaterais da bússola?

Fonte: www.esteio.com.br

Pólos
Extremidades do eixo imaginário 
da Terra. Pólo Norte é o ponto 
mais ao norte da Terra. Pólo Sul 
é o ponto mais ao sul da Terra.
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2. Desenhe uma rosa dos ventos simples com os pontos cardeais e os cola-

terais.

3. Se você é um navegador e está querendo ir para o oeste, para onde a 

agulha de sua bússola comum teria que indicar se você estivesse no 

caminho certo?

4. Se você é um navegador e está querendo ir para o oeste, o que o in-

dicador de sua bússola náutica teria que marcar se você estivesse no 

caminho certo?

Embarcações, Navegação e Noções de Turismo Pesqueiroe-Tec Brasil 16
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Aula 3 – Regras de navegação 
da Marinha do Brasil

O objetivo desta aula é aprenderemos a consultar as tábuas de marés e 

os avisos aos navegantes fornecidos pela Marinha do Brasil. Também es-

tudaremos as principais regras de navegação descritas no Regulamento 
Internacional Para Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM – 1972) 
e a regra 18 que descreve as responsabilidades entre os diversos tipos de 

embarcação.

A Marinha do Brasil disponibiliza na internet várias publicações e serviços 

gratuitos. Um deles é a previsão de marés em diversos locais do Brasil. Para 

consultar acessem o endereço (https://www.mar.mil.br/dhn/chm/ta-
buas/index.htm) escolham mês, dia e o local para consulta e cliquem no 

quadrado cinza exibe. Aparecerão os horários das marés mais altas e mais 

baixas do mês escolhido (segue exemplo).

Tabela 3.1 Exemplo de previsão diária de marés fornecidas pela Marinha do Brasil

BARRA DE PARANAGUÁ - CANAL DA GALHETA (ESTADO DO PARANÁ)

Latitude: 25º34,0’S Longitude:048º19,0’W Fuso: 3.0 Ano: 2010

Instituição: APPA 44 Componentes Nível Médio: 0.79m Carta: 01821

Lua Dia Hora Alt.(m) 

SEX 01/01/2010 03:53 1.6

10:32 0.5

15:41 1.4

23:00 0.1

SÁB 02/01/2010 04:38 1.6

10:38 0.5

16:28 1.3

23:53 0.1

Fonte: Marinha Brasileira

Além disso, também importante é a publicação dos “Avisos aos Navegan-
tes” onde constam modificações e alterações realizadas nas cartas náuticas 

brasileiras publicadas pela marinha.

Consulte o link a seguir, para 
verificar a publicação destes 
“Avisos aos Navegantes”. http://
www.mar.mil.br/dhn/chm/
avgantes.htm.
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Avisos de mau tempo também são frequentes, veja o exemplo:

AVISO NR 180/2010

AVISO DE VENTO FORTE/MUITO FORTE

EMITIDO ÀS 1300 HMG - SAB - 24/ABR/2010

ÁREA SUL OCEÂNICA AO SUL DE 27S E OESTE DE 035W A PARTIR DE 

261200 HMG. VENTO NE/NW AO NORTE DE 33S E SE/NE NO RESTANTE 

DA ÁREA FORÇA 7/8 COM RAJADAS FORÇA 9/10.

VÁLIDO ATÉ 270000 HMG. 

Fonte: www.mar.mil.br

A publicação da Marinha do Brasil Regulamento Internacional Para Evi-
tar Abalroamentos no Mar – RIPEAM é uma tradução do código adotado 

internacionalmente. Ali existem as regras gerais válidas para a navegação em 

águas territoriais brasileiras.

No momento, vamos comentar apenas algumas regras que são mais impor-

tantes para embarcações de pesca.

3.1  Regulamento Internacional Para Evitar 
Abalroamentos No Mar (RIPEAM - 1972).

3.1.1 Regra 9 – Canais Estreitos
Uma embarcação que estiver navegando ao longo de um canal estreito ou uma 

via de acesso, deverá se manter tão próxima quanto seja possível e seguro do 

limite exterior desse canal ou via de acesso que estiver a seu boreste (direita).

Figura 3.1 – Regra 9 do RIPEAM.
Fonte: Banco de imagens DI (imagem adaptada 
RIPEAM)

Embarcações de menos de 20 metros 

de comprimento ou embarcações à 

vela não deverão atrapalhar a passa-

gem de outra que só possa navegar 

com segurança dentro de um canal 

estreito ou via de acesso (figura 3.1).

Águas territoriais
Diz-se das águas que banham 

as margens do território da 
nação. Tem a mesma definição 

de mar adjacente, mar territorial, 
mar contíguo ou litoral 

marítimo, águas adjacentes ou 
jurisdicionais, território flutuante.

Acesse todo o conteúdo do 
RIPEAM no site:

 http://www.dpc.mar.mil.br/sta/
index_download.htm.
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3.1.2 Regra 13
Toda embarcação que esteja ultrapassando outra deverá manter-se fora do 

caminho dessa outra. Considera-se uma embarcação alcançando outra, toda 

embarcação que se aproximar de outra vindo de uma direção de mais de 

22,5º para ré do través desta última (figura 3.2).

Figura 3.2 – Regra 13 do RIPEAM.
Fonte: Banco de imagens DI (imagem adaptada RIPEAM)

3.1.3 Regra 14
Quando duas embarcações à propulsão mecânica estiverem se aproximan-

do em rumos diretamente opostos, ou quase diretamente opostos, em con-

dições que envolvam risco de colisão, cada uma deverá guinar para boreste, 

de forma que a passagem se de por bombordo uma da outra (figura 3.3).

Figura 3.3 – Regra 14 do RIPEAM.
Fonte: Banco de imagens DI (imagem adaptada RIPEAM)

Través
Cada um dos lados de uma 
embarcação. Direção em  
ângulo reto com a linha  
longitudinal do barco.

Colisão
Choque entre duas embarcações 
ou entre uma embarcação e um 
obstáculo.
Bombordo
O lado esquerdo da embarcação 
quando se está olhando para a 
proa.
Guinar
Desvio que uma embarcação faz 
de seu rumo.
Propulsão 
É o movimento criado a partir de 
uma força que dá impulso.
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3.1.4 Regra 15
Quando duas embarcações à propulsão mecânica navegam em rumos que 

se cruzam em situação que envolva risco de colisão, a embarcação que avista 

a outra por boreste (esquerda), deverá se manter fora do caminho dessa e 

caso as circunstância o permitam, evitará cruzar sua proa (figura 3.4).

Figura 3.4 – Regra 15 do RIPEAM.
Fonte: Banco de imagens DI (imagem adaptada RIPEAM)

A seguir temos um resumo para as regras de governo e navegação para 

algumas situações segundo o RIPEAM.

3.1.5  Regra 18 - Responsabilidade entre embarca-
ções.

a) Embarcações a propulsão mecânica devem se manter fora do ca-
minho de embarcações:

•	 Sem governo

•	 Com capacidade de manobra 

restrita

•	 A vela

•	 Engajada na pesca

Figura 3.5 - Propulsão mecânica
Fonte: www.neybroker.com.br
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b) Embarcações a vela devem se manter fora do caminho de embar-
cações:

•	 Sem governo

•	 Com capacidade de  

manobra restrita

•	 Engajada na pesca
Figura 3.6 - Embarcação a vela
Fonte: http://desportolandia.com

c) Embarcações engajadas na pesca mantêm-se fora do caminho de 
embarcações:

•	 Sem governo

•	 Com capacidade de  

manobra restrita 

Figura 3.7 - Propulsão humana
Fonte: http://www.informativo.com.br

Resumo 
Vamos revisar as regras 9, 13, 14 e 15 do RIPEAM da Marinha do Brasil para 

fixar nossa aprendizagem. 

Lembrem-se que as embarcações a propulsão mecânica devem se manter 

fora do caminho de embarcações sem governo, com capacidade de mano-

bra restrita, a vela e engajadas na pesca. As embarcações a vela devem se 

manter fora do caminho de embarcações sem governo, com capacidade 

de manobra restrita e engajadas na pesca. Que embarcações engajadas na 

pesca mantêm-se fora do caminho de embarcações sem governo e com ca-

pacidade de manobra restrita.

e-Tec BrasilAula 3 – Regras de navegação da Marinha do Brasil 21



Atividades de aprendizagem
1. Qual o nome do documento publicado pela Marinha do Brasil que dita as 

regras para evitar que as embarcações colidam no mar?

2. Quando duas embarcações se encontram frente a frente em um canal de 

navegação, para que lado devem desviar uma da outra?

3. Quando uma embarcação alcança a outra pela ré, qual delas deve mano-

brar para evitar a colisão?

4. Quando duas embarcações estão em rumos que se cruzam, a que enxer-

ga a outra por que lado deve manobrar e o que esta embarcação deve 

evitar se possível?
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5. Embarcações a motor devem se manter fora do caminho de quais tipos 

de embarcações?

6. Embarcações a vela devem se manter fora do caminho de quais tipos de 

embarcações?

7. Embarcações engajadas na pesca devem se manter fora do caminho de 

quais tipos de embarcações?
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e-Tec Brasil

Aula 4 – Sinalização náutica I

Esta aula tem o objetivo de mostrar ao aluno os principais tipos de sina-

lização náutica encontrados em rios, lagos, baías e costas do litoral bra-

sileiro. As diferenças entre elas e sua utilidade, bem como, o modo de 

entender o que significam.

Atenção!
Você sabia que a sinalização náutica é o conjunto de sinais destinados a 

contribuir para uma navegação segura?

4.1 Quais seriam os sinais náuticos?
4.1.1 Sinal náutico
Qualquer estrutura fixa ou flutuante, com forma e cores determinadas, do-

tado ou não de equipamento luminoso, sonoro, radioelétrico e de artefatos 

visuais, com características definidas, destinado a marcar uma posição geo-

gráfica e transmitir uma informação específica ao navegante.

Consideram-se sinais náuticos os faróis, os radiofaróis, as barcas-farol, 
os faroletes, as boias luminosas ou cegas (sem luzes), as boias e ba-
lizas articuladas, as balizas, as luzes rítmicas estabelecidas em sobre 

o mar, pontes, cais, pieres, molhes, dolfins, terminais e trapiches, os 

respondedores de radar e as placas de sinalização complementar para em-

prego fluvial, pontes sobre vias navegáveis e outras quaisquer estruturas 

sobre águas.

Ao conjunto de sinais náuticos estabelecidos em uma região ou área especí-

fica chamamos de balizamento.

4.1.2 Os principais tipos de sinais náuticos são:
a) Farol (Far)

Estrutura fixa com aspecto físico definido, provida, essencialmente, de um 

equipamento luminoso que exiba luz de ritmo e cor determinados, cujo al-

cance luminoso seja superior a dez milhas náuticas (figura 4.1).

Cais
Margem de um porto, geral-
mente de pedras ou lajeado, 
feito para facilitar o acostamento 
de barcos, para carga e descarga.
Pier
Plataforma ancorada em terra ou 
em um quebra-mar, acostável em 
um ou em ambos os lados, para 
funcionar como cais.
Molhes
Molhe é uma obra de engen-
haria hidráulica, marítima, que 
consiste em uma estrutura cos-
teira, semelhante à um pontão, 
que avança para o mar. Neces-
sariamente uma das pontas do 
molhe deve estar em terra e a 
outra no mar.
Dolfins
É uma coluna de concreto finca-
da no fundo do mar que aflora 
à sua superfície e serve para 
atracar (dolfim de atracação) e 
para amarrar (dolfim de amar-
ração) navios. Em alguns casos 
dispensam os cais corridos.
Trapiches
Pequeno atracadouro para 
embarcações de pequeno porte, 
utilizado também para embarque 
e desembarque, ou mesmo como 
plataforma para pescarias.
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Os faróis que dispõem, permanentemente, de pessoal em suas instalações 

destinado a garantir seu contínuo funcionamento, são classificados como 

faróis guarnecidos e são indicados nos documentos náuticos pelo símbolo 

(G) após os seus nomes.

Figura 4.1 - Farol Cristóvão Pereira
Fonte: www.popa.com.br

Localizado na costa leste da La-
goa dos Patos, a meio caminho 
entre Porto Alegre e Rio Grande, 
o Farol Cristóvão Pereira é o mais 
importante, o mais alto e o mais 
antigo da Lagoa dos Patos.

b) Radiofarol (RF)

Figura 4.2 - Rádio Farol
Fonte: www.ilhadomelpreserve.
com.br

Estação radiotelegráfica transmissora cuja emis-

são se destina a permitir que uma estação recep-

tora móvel determine a sua marcação ou direção 

em relação a ela (figura 4.2).

Rádio farol localizado na Ilha do Mel na costa 
do estado do Paraná.

c) Farolete (Fte.)

Figura 4.3 - Farolete Lo-
calizado na Lagoa dos 
Patos 
Fonte: www.popa.com.br

Estrutura fixa, com marca de tope ou não, provida 

de um equipamento luminoso que exiba uma luz 

com ritmo e cor definidos, cujo alcance luminoso 

seja de até dez milhas náuticas (figura 4.3).

Tope 
Topo

Embarcações, Navegação e Noções de Turismo Pesqueiroe-Tec Brasil 26



d) Barca-farol (BF)

Plataforma flutuante fundeada em posição geográfica preestabelecida, com 

motor próprio ou não, guarnecida com equipamentos eletrônicos ou não, 

dotada de uma torre encimada por um equipamento luminoso, que exiba 

uma luz com ritmo e cor determinados, cujo alcance seja superior a dez mi-

lhas náuticas. A barca-farol exibe o símbolo “BF” seguido de uma ou duas 

letras ou algarismos, pintados em seu corpo ou em sua torre.

e) Baliza (Bz)

Sinal fixo, cego, constituído de uma haste, encimada obrigatoriamente por 

marca de tope, dotada ou não de refletor radar, estabelecido em águas ra-

sas, pedras ou fixadas ao terreno (figuras 4.4 e 4.5).

Figura 4.4 – Baliza ancorada em 
águas rasas 
Fonte: www.popa.com.br\

Figura 5.5 - Baliza fixada ao fundo 
em águas rasas
Fonte: www.uv.com.br/tangatamanu/angra.htm

f) Baliza articulada (BzA)

Sinal cego, constituído de uma haste, dotada de corpo de flutuação sub-

merso, encimado obrigatoriamente por marca de tope, dotado ou não de 

refletor radar, estabelecido em águas rasas (figura 5.6).

Figura 5.6 - Balizas articuladas marcando um canal de 
navegação 
Fonte: Banco de imagens D.I. (imagem adaptada) 

Encimado
Tendo algo em seu topo.
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g) Alinhamento

Conjunto de dois ou mais sinais fixos, luminosos ou não, dotados ou não de 

placas de visibilidade que, associados, definem para o navegante, conforme 

o caso, uma direção que coincide com o eixo do canal, um rumo a ser segui-

do ou uma referência para manobra.

Figura 5.7 - Canal da Galheta
Fonte: Prof. Dr. Carlos Roberto Soares

Alinhamento de balizas 
de 1 a 7 na entrada do 
Canal da Galheta que dá 
acesso aos portos de Pa-
ranaguá e Antonina no 
estado do Paraná.

h) Boia

Corpo flutuante de tamanho e forma definidos, estabelecido em posição 

geográfica determinada, fundeado por meio de equipamento de fundeio 

específico, dotado ou não de equipamento luminoso, sonoro ou radioelétri-

co, encimado ou não por marca de tope.

1. As boias dotadas de aparelho luminoso, capaz de emitir luz com caracte-

rísticas definidas, são denominadas boias luminosas (Bl).

2. As boias não dotadas de aparelho luminoso são denominadas boias ce-

gas (Bc). 

3. As boias cegas ou luminosas são caracterizadas, quanto à sua forma, de 

acordo com a silhueta que apresentam ao navegante: cônica, cilíndrica, 

pilar, charuto, esférica, etc...

i) Boia articulada (BA)

Sinal luminoso, estabelecido em posição geográfica determinada, constitu-

ído por uma estrutura tubular longa, dotada de corpo de flutuação sub-

merso, de plataforma superior para receber equipamentos de sinalização, 

fundeado por meio de poita e uma articulação ligada à haste.

Fundeio 
Local onde se larga par ao 

fundo uma âncora de modo a 
embarcação ficar segura.

Poita  
Âncora, ferro.
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j) Auxílios à navegação

São considerados auxílios à navegação os recursos visuais ou radioelétricos, 

não enquadrados nos itens anteriores.

Resumo
Sinal Náutico é qualquer estrutura fixa ou flutuante, com forma e cores de-

terminadas, dotado ou não de equipamento luminoso, sonoro, radioelétrico 

e de artefatos visuais, com características definidas, destinado a marcar uma 

posição geográfica e transmitir uma informação específica ao navegante.

Os principais são: farol, rádio farol, farolete, barca farol, baliza, bali-
za articulada, boia, boia articulada.

Balizamento é o nome dado a um conjunto de sinais náuticos estabelecidos 

em uma região ou área específica.

Alinhamento é o conjunto de dois ou mais sinais fixos, luminosos ou não, 

dotados ou não de placas de visibilidade que, associados, definem para o 

navegante, conforme o caso, uma direção que coincide com o eixo do canal, 

um rumo a ser seguido ou uma referência para manobra.

São considerados auxílios à navegação os recursos visuais ou radioelétri-

cos, não enquadrados nos itens anteriores.

Atividades de aprendizagem
1. Qual a diferença entre farol e farolete?
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2. Qual a diferença entre uma baliza e uma baliza articulada?

3. Como se denomina o conjunto de sinais náuticos dispostos em linha ao 

longo de um canal de acesso a portos e baías?

Embarcações, Navegação e Noções de Turismo Pesqueiroe-Tec Brasil 30



e-Tec Brasil

Aula 5 – Sinalização náutica II

Nesta aula continuaremos estudando a sinalização náutica, conhecendo 

seus acessórios, suas emissões luminosas ou luzes e sua classificação de 

acordo com o alcance.

5.1 Acessórios dos sinais náuticos
São considerados acessórios dos sinais náuticos:

a) Marca de tope, um artefato composto por uma ou duas figuras geomé-

tricas, em forma de cone, esfera ou “X” que, colocadas isoladamente ou 

em combinação, podem ser instaladas no tope de um sinal náutico para 

auxiliar a sua identificação diurna;

b) refletor radar, um artefato metálico, com forma poliédrica ou não, uti-

lizado em sinais náuticos para aumentar a sua detecção radar;

c) painel de sinalização, uma placa com forma, dimensão e cores defini-

das, complementada ou não por simbologia gráfica, para utilização em 

sinalização náutica complementar para rios, lagos ou construções sobre 

vias navegáveis;

d) placa de visibilidade, uma placa com forma, dimensão e cores defini-

das, instalada nos sinais fixos, a fim de aumentar a sua visualização;

e) RTE (Radar Target Enhance), um equipamento eletrônico capaz de am-

plificar os pulsos recebidos de um radar, antes de refleti-lo à fonte trans-

missora; 

f) aparelhos sonoros, tais como apito, sino, sirene ou gongo; e

g) respondedor radar ou Racon (radar beacon), um equipamento ele-

trônico, instalado em um sinal fixo ou flutuante, capaz de amplificar 

os pulsos recebidos de um radar e, respondendo-os, proporcionar a 

sua representação numa tela de radar como uma letra em código 

Morse.
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5.2 Emissões luminosas ou luzes
Todo e qualquer sinal náutico luminoso deve exibir uma luz com carac-

terística definida em todo o seu entorno, setor ou setores estabelecidos, 

para permitir sua identificação noturna. Entende-se por emissão luminosa, 

emissão de luz ou apenas luz a radiação capaz de causar uma impressão 

visual, com característica regular, para ser empregada em um sinal náutico.

As luzes podem ser classificadas e definidas como:

a) Luz onidirecional, aquela que exibe ao navegante, em todo o seu en-

torno, uma mesma característica;

b) luz direcional, aquela que exibe ao navegante, com um mesmo ritmo, 

em um setor bem estreito, uma cor definida para indicar uma direção, 

podendo ser flanqueada por setores de cores ou intensidades diferentes;

c) luz de setor, aquela que exibe ao navegante, com mesmo ritmo e dife-

rentes cores, diferentes setores do horizonte; e

d) luzes de alinhamento, duas luzes associadas, de mesma cor, instaladas 

em faróis ou faroletes de alinhamento, para definir para o navegante, 

conforme o caso, uma direção que coincida com o eixo do canal, um 

rumo a ser seguido ou uma referência para manobra. 

Podem ser:

 1. Luz anterior, que é aquela instalada no farol ou farolete anterior; e

 2. luz posterior, que é aquela instalada no farol ou farolete posterior.

5.3 Alcance dos sinais náuticos
5.3.1 Alcance geográfico
É a maior distância da qual um sinal náutico qualquer pode ser visto, levan-

do-se em conta sua altitude focal, a altura do olho do observador em relação 

ao nível do mar, a curvatura da Terra e a refração atmosférica.

Os alcances geográficos indicados nos documentos náuticos são calculados 

para um observador cuja linha de visada parte de um ponto a cinco metros 

acima do nível do mar.

Refração  
É a passagem da luz  
por meios diferentes. 
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5.3.2 Alcance visual
É a maior distância da qual um sinal náutico pode ser visto e identificado, 

durante o dia, levando-se em conta as dimensões e cor do sinal, o contraste 

existente com o ambiente que o circunda e a transparência atmosférica.

5.3.3 Alcance luminoso
É a maior distância da qual uma luz pode ser vista em função de sua intensi-

dade luminosa, do coeficiente de transparência atmosférica (T) ou da visibi-

lidade meteorológica local e do limite de luminância no olho do observador 

em função da interferência de luz de fundo.

Os alcances luminosos para utilização em sinalização náutica são definidos 

e autorizados após estudo isolado das áreas onde serão estabelecidos. Em 

princípio, para os sinais flutuantes, adotam-se os alcances de cinco milhas 

náuticas para aqueles estabelecidos em mar aberto e duas milhas náuticas 

para os estabelecidos em áreas de interesse restrito ou privado e para as 

hidrovias interiores.

5.3.4 Alcance nominal
É o alcance luminoso de uma luz de intensidade conhecida em uma at-

mosfera homogênea de visibilidade meteorológica igual a dez milhas 

náuticas.

As regras para o estabelecimento de sinais náuticos se aplicam a 
todos os sinais fixos ou flutuantes, exceto faróis e luzes de alinha-
mento, que sirvam para indicar:

a) Os limites laterais de um canal navegável;

b) perigos naturais e outras obstruções, tais como cascos soçobrados;

c) áreas ou peculiaridades importantes para o navegante;

d) novos perigos à navegação; ou

e) fins especiais.

Soçobrado 
Afundado.

Importante!
A NORMAM 17, publicada pela Marinha do Brasil, estabelece as regras 

gerais dos sinais náuticos utilizados no Brasil.

Hidrovia
Seção de um rio navegável.
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Resumo
A partir desta aula você passou a conhecer os acessórios dos sinais náuticos, 

conheceu suas particularidades e também a classificação das emissões lumino-

sas. Desta forma, percebeu também o quanto esses sinais são fundamentais 

à navegação, para que as embarcações se mantenham num caminho seguro.

Atividades de aprendizagem
1. Cite cinco tipos de acessórios dos sinais náuticos.

2. Quais os alcances luminosos mínimos para os sinais náuticos em alto mar 

e em águas interiores?

3. Qual a diferença entre alcance luminoso e alcance nominal?

4. Quais as regras para o estabelecimento de sinais náuticos que não sejam 

faróis e luzes de alinhamento?
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e-Tec Brasil

Aula 6 – Noções básicas de  
interpretação de cartas  
náuticas

A aula de hoje tem o objetivo de ensinar o que são Latitude e Longitude 

medidas ao longo dos paralelos e meridianos da Terra. Iremos estabelecer 

a posição de um determinado local em uma carta náutica e aprenderemos 

a interpretar a rosa dos ventos. Aprenderemos o que é a escala do mapa 

e algumas outras informações contidas nestas publicações.

6.1 Para que servem?
As cartas náuticas servem para orientar o navegador a se deslocar com sua 

embarcação, em determinada área, apresentando tudo que for necessário 

para sua segurança.

As coordenadas de um ponto, na carta náutica, são as latitudes e longitu-

des deste ponto.

6.1.1 Latitude
A latitude é a distância ao Equador que divide a Terra em hemisférios 

norte e sul. Esta distância mede-se em graus, podendo variar entre 0º e 

90º para Norte ou para Sul. Por exemplo, o Rio de Janeiro está à latitude 

de 22º 55´S.

50oN

20oN

0oN

20oS

Equador

Paralelos

Figura 6.1 - Disposição dos círculos 
(paralelos) de latitude ao longo do 
planeta
Fonte: http://gpsregina.blogspot.com. Adaptado.

Coordenadas
indicam a posição de um ponto 
em um plano.
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6.1.2 Longitude
A longitude é a distância ao meridiano de Greenwich (que recebe o nome 

da cidade por qual passa na Inglaterra) que é a referência a partir da qual a 

Terra á dividida em leste e oeste. Esta distância mede-se em graus, podendo 

variar entre 0º e 180º para Leste ou para Oeste. Por exemplo, a cidade do Rio 

de Janeiro está à longitude de 34º 53´ W.

Equador

0o
20oW

40oW 20oE

Meridianos

Meridiano de
Greenwich

Figura 6.2 - Disposição dos arcos 
(meridianos) de longitude ao longo 
do planeta
Fonte: http://gpsregina.blogspot.com. Adaptado.

Figura 6.3 - Planisfério com a grade latitudes e longitudes.
Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Cartografia. 
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Os paralelos são retas paralelas, na carta náutica, às escalas das extremida-

des superior e inferior.

Os meridianos são retas paralelas, na carta náutica, às escalas das laterais.

A Rosa dos Ventos é utilizada, na carta náutica, para direcionar nosso rumo.

A imagem demonstra o norte verdadeiro 

na escala externa e o norte magnético na 

interna. Note que a declinação magnética 

é 20°10’W 1990 (6’W) Isso significa que 

a área coberta pela carta tem uma decli-

nação magnética de vinte graus e dez mi-

nutos de arco para W (oeste) no ano do 

levantamento 1990 e que a variação anu-

al ou aumento real deste valor é de seis 

minutos de arco por ano para W (oeste). 
Fonte: Carta náutica, 1821, da Marinha do Brasil. Figura 6.4 – Rosa dos ventos

Fonte: Acervo pessoal do autor

A declinação magnética local é utilizada para ser aplicada ao rumo da agu-

lha, junto com seu desvio, para se determinar o rumo verdadeiro, na carta 

náutica.

O aumento real é o valor que é encontrado no interior da rosa-dos-ventos e 

é multiplicado pelo total de anos de edição da carta náutica, até o ano atual, 

e este valor é somado ou subtraído da declinação magnética do local.

A correção da variação anual só é válida até cinco anos após o do le-
vantamento. Não é correto pegar uma carta de 1990, multiplicar a variação 

por 20 e achar que se está com o resultado correto para 2010. Neste caso, 

a carta deve ser atualizada.

Os rumos, nas cartas náuticas, variam de 000º à 360º e são orientados a 

partir de um ponto de partida, até o ponto de chegada. O instrumento de 

navegação que é utilizado para medir as distâncias entre estes pontos é 

compasso de navegação.

As distâncias, na carta náutica, são medidas em escala de latitude e são 

expressas em milhas náuticas.

Compasso
instrumento de traço ou 
medição, composto de duas 
hastes articuladas numa 
extremidade, destinado a traçar 
circunferências, arcos, etc., ou a 
tirar medidas.
Carta náutica
Representação gráfica das princi-
pais características de determi-
nado trecho do mar, contendo o 
desenho do perfil da costa e de 
seus acidentes.
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Quando observamos, na carta náutica, a escala 1:40000, isto que dizer que 

a carta reduz, o trecho nela mostrado, em 40000 vezes (figura 6.5).

Figura 6.5 – Escala da carta náutica 
Fonte: carta náutica 52 da Marinha do Brasil.

Ou seja, neste caso, 1 centímetro na carta equivale a 40.000 centímetros na 

escala real ou 1 centímetro = 400 metros.

O posicionamento da carta náutica para traçar a posição, rumos e outras 

marcações, deve ser com o título da carta e demais informações de frente 

para o navegador, de forma que ele possa ler e identificar as informações, 

nela contidas.

Os símbolos e abreviaturas das cartas náuticas servem para padronizar a 

utilização e a interpretação das informações contidas nas cartas náuticas.

As profundidades das cartas náuticas são medidas em metros e decímetros.

Para se determinar a latitude de um ponto na carta náutica, devemos a partir 

do paralelo mais próximo, tirar a distância até o ponto e transportá-la, com 

o auxílio da régua paralela ou do compasso de navegação, até a escala de 

latitudes e ler o valor.

Para se determinar a longitude de um ponto na carta náutica, devemos a 

partir do meridiano mais próximo, tirar a distância até o ponto e transportar, 

com o auxílio da régua paralela ou do compasso de navegação, até a escala 

de longitudes e ler o valor.

A publicação “Carta 12.000, Símbolos, Abreviaturas e Termos” é que 

explica e mostra o significado de todos os símbolos e abreviaturas contidos 

nas cartas náuticas.

Abreviaturas
É a forma reduzida ou  

abreviada de uma palavra.
Profundidade

Distância entre a superfície  
da água e o fundo.
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Resumo
A latitude é a distância ao Equador que divide a Terra em hemisférios norte 

e sul. Esta distância mede-se em graus, podendo variar entre 0º e 90º para 

Norte ou para Sul.

A longitude é a distância ao meridiano de Greenwich (que recebe o nome 

da cidade por qual passa na Inglaterra) que é a referência a partir da qual a 

Terra á dividida em leste e oeste. Esta distância mede-se em graus, podendo 

variar entre 0º e 180º para Leste ou para Oeste.

Os rumos, nas cartas náuticas, variam de 000º à 360º e são orientados a 

partir de um ponto de partida, até o ponto de chegada. O instrumento de 

navegação que é utilizado para medir as distâncias entre estes pontos é 

compasso de navegação.

As distâncias, na carta náutica, são medidas em escala de latitude e são ex-

pressas em milhas náuticas.

Quando observamos, na carta náutica, a escala 1:40000, isto que dizer que 

a carta reduz, o trecho nela mostrado, em 40000 vezes. Ou seja, neste caso, 

1centímetro na carta equivale a 40.000 centímetro na escala real ou 1 cen-

tímetro = 400metros.

Para se determinar a latitude de um ponto na carta náutica, devemos a partir 

do paralelo mais próximo, tirar a distância até o ponto e transportá-la, com 

o auxílio da régua paralela ou do compasso de navegação, até a escala de 

latitudes e ler o valor.

Para se determinar a longi-

tude de um ponto na carta 

náutica, devemos a partir 

do meridiano mais próximo, 

tirar a distância até o ponto 

e transportar, com o auxílio 

da régua paralela ou do 

compasso de navegação, 

até a escala de longitudes e 

ler o valor. 
Figura 6.6 – Exemplo de carta náutica publica-
da pela Marinha do Brasil.
Fonte: Acervo pessoal do autor.
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Atividade de aprendizagem
1. Explique o que é a latitude e a longitude de um ponto e a partir de que 

meridianos são medidos.

2. Onde você irá encontrar o valor da declinação magnética local e seu au-

mento real em uma carta náutica?

3. Em uma carta na escala 1:2000, quantos metros terá na realidade um 

objeto que aparece com 4 milímetros na carta?

4. Em uma carta na escala 1:40000, qual a distância real entre dois pontos 

que estão a 4 cm de distância medidos na carta?

5. Suponha que você mediu seu rumo em relação ao norte verdadeiro para 

o seu destino na carta náutica e obteve o valor de 40°E. A declinação 

magnética do local é, segundo a carta, 10°W com aumento anual de 1°. 

Sua carta foi atualizada em 2008. Qual rumo você deverá seguir segundo 

a bússola de sua embarcação para chegar ao seu destino?
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e-Tec Brasil

Aula 7 – Recomendações para a  
operação segura de  
embarcações

O objetivo da aula de hoje é conhecer as principais orientações feitas pela 

Marinha do Brasil em suas publicações para que a navegação se torne 

uma atividade mais segura e que todos cheguem ao destino sem compli-

cações. Isso inclui os dez mandamentos da segurança no mar que devem 

ser seguidos por todos os navegantes.

7.1  Recomendações para a operação segu-
ra das embarcações que navegam em 
águas territoriais brasileiras.

7.1.1 Antes de embarcar
1. O Comandante é responsável por tudo e por todos a bordo. É, em prin-

cípio, o responsável legal pelas vidas humanas e cargas que transporta;

2. Leia o Regulamento Internacional para Evitar Albaroamentos no Mar 

(RIPEAM), as normas da Capitania dos Portos de sua área de navegação 

e o conteúdo da Norma da Autoridade Marítima (NORMAM) 03, da Di-

retoria de Portos e Costas (DPC), que estabelece os requisitos mínimos 

de segurança para as embarcações (Acesse a página da DPC – (https://
www.dpc.mar.mil.br/CDA/index.htm), contatos das capitanias, dele-

gacias e agências em todo o Brasil);

3. Realize a manutenção preventiva eficaz, sem improvisos. Não coloque 

em risco a sua segurança e a de sua família utilizando serviços de profis-

sionais não qualificados;

4. Verifique rigorosamente o seu material de salvatagem e se há coletes 

salva-vidas em número suficiente para todos que irão embarcar;

5. Inspecione o seu material de combate a incêndio e verifique o prazo de 

validade e o estado de carga dos extintores;

6. Vistorie o casco quanto a sua estanqueidade, verifique o funcionamen-

to das bombas de esgoto, das luzes de navegação, do equipamento rá-

dio (VHF e/ou HF) e a condição de carga das baterias, além do nível de 

óleo no cárter do motor e do nível do líquido de resfriamento;

Abalroamento
Colisão violenta entre duas 
embarcações. Também se diz 
abalroada.

Estanqueidade
Propriedade de o navio possuir 
o casco intransponível pela água 
em que flutua, qualquer que seja 
o estado do mar.
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7. Verifique também a integridade do sistema de combustível e se não há 

vazamentos no compartimento dos motores;

8. Faça o planejamento de sua singradura (seu trajeto de ida e volta). Verifi-

que se sua embarcação possui as cartas náuticas da região onde preten-

de navegar. Conheça as características dos faróis e da sinalização náutica. 

Calcule, com uma margem de segurança, o consumo de combustível 

para garantir o seu regresso;

9. Conheça a previsão do tempo e mantenha-se atento às indicações de 

mudança, para não ser surpreendido pelo mau tempo. Conheça o regi-

me de ventos de sua área de navegação; e

10. Entregue o aviso de saída ao iate clube ou marina e siga à risca o seu 

planejamento, para possibilitar o seu resgate em caso de emergência. 

Deixe alguém em terra sabendo para onde você vai e a que horas pre-

tende voltar.

7.1.2 Durante a navegação
1. Esteja sempre atento na condução de sua embarcação, não permita o 

seu uso por pessoas não habilitadas (o proprietário responderá perante 

o Tribunal Marítimo e nas esferas civil e penal), respeite a lotação re-

comendada pelo fabricante e não navegue a menos de 200 metros da 

praia;

2. Evite consumo de bebidas alcoólicas no exercício da condução da em-

barcação;

3. Conduza a sua embarcação com prudência e em velocidade compatível 

para reagir, com segurança, às necessidades da navegação. Não faça ma-

nobras radicais, reduza a velocidade ao entrar e sair de marinas ou em 

águas restritas;

4. Conheça sempre o bordo de menor profundidade, alguns naufrágios fo-

ram evitados com um encalhe deliberado para salvar a embarcação; e

5. Ao fundear, o faça com baixa velocidade e utilize um comprimento de 

amarra adequado, considerando a amplitude da maré e as embarcações 

próximas. Ao suspender, não movimente os propulsores até todas as 

pessoas saírem da água e completarem o embarque.

Lotação 
Capacidade máxima de uma 

embarcação em relação a 
passageiros.

Amarra 
Corrente ou cabo que liga a 

âncora ao barco.
Propulsores 

É o que gera o empuxo.
Empuxo  

Força vertical dirigida para 
cima, que passa  pelo centro de 

gravidade do corpo imerso.  
Força que mantêm a  

embarcação flutuando.
Suspender  

Levantar a âncora  
trazendo-a acima.
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7.1.3 Ao regressar
1. Avise de sua chegada, para desativar o seu Aviso de Saída;

2. Respeite a velocidade máxima na área de fundeio ou atracação; e

3. Evite esgotar porões até o final para não poluir o mar com resíduos de 

óleo, retire o lixo de bordo e o coloque em local apropriado, em terra. 

Mantenha sempre a sua embarcação limpa.

7.2  Os dez mandamentos da segurança no 
mar:

1. Faça a manutenção correta e periódica da sua embarcação;

2. Tenha a bordo todo o material de salvatagem exigido pela Capitania dos 

Portos;

3. Respeite a lotação da embarcação e tenha a bordo coletes salva-vidas 

para todos os tripulantes e passageiros;

4. Mantenha os extintores de incêndio em bom estado e dentro da validade;

5. Ao sair, informe seu plano de navegação;

6. Conduza sua embarcação com prudência e em velocidade compatível, 

para evitar acidentes;

7. Se beber, passe o timão a alguém habilitado;

8. Mantenha distância das praias e dos banhistas;

9. Respeite a vida, seja solidário, preste socorro; e

10. Não polua o mar.

Atenção!
Outras informações importantes:

1. O Comandante tem competência, inclusive mediante auxílio de força 

policial, para retirar de bordo àqueles que se excedam no consumo de 
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bebidas alcoólicas ou drogas e que possam trazer riscos para a sua em-

barcação e/ou passageiros;

2. A instalação de redes próximas e paralelas à balaustrada deve ser proi-

bida, para evitar que seus usuários caiam n’água. Esse fato já provocou 

diversas mortes por afogamento;

3. Não se devem fazer manobras arrojadas. Elas, quase sempre, acabam em 

tragédia. Fazer ultrapassagens a título de “brincadeira” ou apostar “cor-

ridas” com outros barcos configura riscos que podem ser fatais;

4. Manter o equipamento de rádio no canal adequado, e seu uso só deverá 

ocorrer quando for realmente necessário;

5. A velocidade da embarcação deverá ser reduzida ao cruzar com outras 

embarcações menores e ao passar próximo às margens, onde existam 

outras atracadas ou abarrancadas;

6. Denuncie irregularidades em embarcações.

Resumo
Ao final desta aula você obteve algumas informações e dicas importantes 

para garantir a segurança da navegação. Assim, você já possui na teoria 

ferramentas necessárias para desenvolver uma boa prática de navegação.

Dica: Estude os dez mandamentos da segurança no mar!!

Atividades de aprendizagem
1. Cite cinco recomendações da Marinha do Brasil para verificação antes de 

ir ao mar.
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2. Cite três recomendações da Marinha do Brasil a observação durante a 

navegação.

3. Cite e comente três mandamentos da segurança no mar explicando a 

importância de cada um com suas palavras.
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e-Tec Brasil

Aula 8 – Equipamentos essenciais 
para segurança no mar

O objetivo desta aula é mostrar os principais equipamentos que devem 

estar a bordo de embarcações de diversas classes para aumentar a 

segurança durante a navegação. Existem vários artefatos deste tipo e 

são obrigatórios dependendo do tipo de embarcação e de onde esta 

irá navegar. Devemos nos lembrar que no mar é sempre melhor termos 

mais do que deveríamos. Não se peca pelo excesso de cuidado e sim 

por sua falta.

8.1 Equipamentos de salvatagem
De acordo com o tipo de uso/navegação os equipamentos de salvatagem 

têm, segundo a legislação nacional, as seguintes classificações:

Classe I –  fabricado conforme requisitos previstos na Convenção Interna-

cional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS). Uti-

lizados nas embarcações empregadas na Navegação Oceânica.

Classe II –  fabricado com base nos requisitos acima, abrandados para uso 

nas embarcações empregadas na Navegação Costeira.

Classe III –  fabricado para uso nas embarcações empregadas na navega-

ção interior.

Classe IV -  fabricado para emprego, por longos períodos, por pessoas 

envolvidas em trabalhos realizados próximos à borda da em-

barcação ou suspensos por pranchas ou outros dispositivos, 

que corram risco de cair na água acidentalmente.

Classe V –  fabricado para emprego exclusivo em atividades esportivas 

tipo “moto-aquática”, “banana-boat”, esqui aquático, “win-

dsurf”, “parasail”, rafting, kitesurf, pesca esportiva, embar-

cações de médio porte (empregadas na navegação interior) e 

embarcações miúdas.

Salvatagem
É um conjunto de meios e 
procedimentos para salvaguardar 
a vida humana no mar.
Legislação
Conjunto de leis que regem 
alguma ação.
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8.1.1 Coletes Salva Vidas
É o meio individual de abandono, capaz de manter uma pessoa, mesmo des-

maiada, flutuando por 24 horas. Os coletes podem ser rígidos ou infláveis 

e são fabricados em três tamanhos básicos: grande, para adultos com cerca 

de 75kg - médio, para pessoas com cerca de 55kg e pequeno, para crianças 

até 35kg.

Sobre a legislação:

A dotação de coletes deverá ser, pelo menos, igual ao número total de pes-

soas a bordo, devendo haver coletes de tamanho pequeno para as crianças, 

observadas as seguintes classes:

Embarcações empregadas na Navegação Oceânica – deverão dispor de 

coletes salva-vidas Classe I (SOLAS);

Embarcações empregadas na Navegação Costeira – deverão dispor de 

coletes salva-vidas Classe II;

Embarcações empregadas na Navegação Interior – as embarcações de 

médio porte deverão dispor de coletes salva-vidas classe V e as de grande 

porte ou iates de coletes salva-vidas Classe III;

Embarcações Miúdas – deverão dispor de coletes salva-vidas Classe V; 

Os coletes salva-vidas deverão ser estivados de modo a serem prontamente 

acessíveis e sua localização deverá ser claramente indicada. Os coletes salva-

-vidas devem ser certificados conforme previsto na NORMAM-05/Diretoria 

de Portos e Costas (DPC).

Sobre a legislação:

Embarcações miúdas estão dispensadas de dotar boias salva-vidas;

Embarcações de médio porte e com menos de 12 metros de comprimento, 

deverão dotar uma (1) boia salva-vidas do tipo circular ou ferradura;

Embarcações de médio porte e com comprimento igual ou superior a 

12 metros deverão dotar duas (2) boias salva-vidas do tipo circular ou 

ferradura;
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Embarcações de grande porte, ou Iates deverão dotar duas (2) boias salva-

-vidas do tipo circular ou ferradura;

Tabela 8.1 Classe e emprego dos Coletes salva-vidas

CLASSE I 
(SOLAS) 

Utilizados nas embarcações empregadas na navegação em mar 
aberto e nas plataformas. Seu uso é eficiente em qualquer tipo 
de água, mar agitado e locais remotos onde o resgate pode ser 
demorado.

com fitas retro-refletivas, luz 
de posicionamento e apito 

CLASSE II 

Fabricados com base nos requisitos SOLAS, abrandados para uso 
nas embarcações empregadas na navegação de mar aberto, que 
operem somente em águas sob jurisdição nacional. Possui os 
mesmos requisitos de flutuabilidade dos coletes Classe I (SOLAS). O 
que o diferencia é o fato de não possuir lâmpada. com fitas retro-refletivas 

e apito 

CLASSE III 
Destinado ao uso nas embarcações empregadas na navegação 
interior.

sem luz de posicionamento 
e sem fitas retro-refletivas 

CLASSE V 

Fabricado para emprego em atividades esportivas tipo “jet-ski”, 
“prancha-motorizada”, “banana-boat”, “esqui aquático”, “wind-
surf”, “parasail”, “pesca esportiva”, “canoagem”, “rafting”, “kite-
surf”, “embarcações miúdas de esporte e/ou recreio e embarcações 
de médio porte de esporte e/ou recreio empregada na navegação 
interior e outras.

8.1.2 Boias Salva-Vidas
a) Suportes das Boias Salva-Vidas 

As boias não devem ficar presas permanentemente à embarcação; devem 

ficar suspensas em suportes fixos com sua retinida, cujo chicote não deve 

estar amarrado à embarcação;

b) Dispositivo de Iluminação Automática

É obrigatória a adoção de dispositivo de iluminação automática associado a 

cada boia salva-vidas, com exceção das embarcações empregadas na nave-

gação interior, que estão dispensadas de dotar esse dispositivo;

Retinida – Pelo menos uma das boias salva vidas devem estar guarnecidas 

com uma retinida flutuante.

Retinida
É um cabo utilizado par ao lan-
çamento da boia de salvamento. 
Suas principais características 
são: pouco peso, grande flutu-
abilidade e cor amarela forte 
para melhor visualização dentro 
d’água.
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Tabela 8.2 - Classe e emprego das boias salva-vidas

Classe I  
(SOLAS)

Utilizadas nas embarcações empregadas na navegação em mar aberto e 
nas plataformas. Seu uso é eficiente em qualquer tipo de água, mar agita-
do e locais remotos onde o resgate pode ser demorado.

diâmetro de 700mm 
com fitas  

retro-refletivas 

Classe II 

Fabricadas com base nos requisitos SOLAS, abrandados para uso nas 
embarcações empregadas na navegação de mar aberto, que operem 
somente em águas sob jurisdição nacional. Possui os mesmos requisitos de 
flutuabilidade das boias da Classe I. diâmetros de 500 

ou 600mm com fitas 
retro-refletivas 

Classe III Destinada ao uso nas embarcações empregadas na navegação interior.

diâmetro de 500 ou 
600mm sem fitas 

retro-refletivas 

8.1.3 Artefatos Pirotécnicos
Sobre a legislação:

Todas as embarcações de esporte e/ou recreio deverão estar dotadas de ar-

tefatos pirotécnicos, obedecidas às seguintes condições:

Quando em navegação interior – 2 fachos manuais luz vermelha e 1 sinal 

fumígeno flutuante laranja;

Quando em navegação costeira – 3 foguetes manuais de estrela vermelha 

com pára-quedas, 3 fachos manuais luz vermelha e 3 sinais fumígeno flutu-

ante laranja;

Quando em navegação oceânica – 4 foguetes manuais de estrela vermelha 

com pára-quedas, 4 fachos manuais luz vermelha e 4 sinais fumígeno flutu-

ante laranja;

8.1.4 Lanterna
Sobre a legislação:

Todas as embarcações deverão estar dotadas de 1 lanterna elétrica.

Fumígeno  
Que faz fumaça.
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8.1.5 Refletor de Radar
Peça metálica que faz com que os equipamentos de radar detectem uma 

embarcação ou outro objeto.

Sobre a legislação:

Todas as embarcações quando empregadas em navegação de mar aberto, 

costeira ou oceânica deverão estar dotadas de um refletor radar.

8.1.6 Âncora
Sobre a legislação:

Todas as embarcações, exceto as miúdas, devem estar dotadas de uma ânco-

ra compatível com o tamanho da embarcação e com, no mínimo, 20 metros 

de cabo ou amarra.

8.1.7 Apito
Sobre a legislação:

Todas as embarcações, exceto as miúdas, devem estar dotadas de um apito.

8.1.8 Sino
Sobre a legislação:

Todas as embarcações, quando em navegação costeira ou oceânica, deverão 

possuir 01 sino ou buzina manual.

8.1.9 Luzes de Navegação
Sobre a legislação:

Todas as embarcações, quando em navegação noturna, deverão exibir luzes 

de navegação, conforme a parte “C” do RIPEAM.

8.1.10 Embarcações de Sobrevivência
É o meio coletivo de abandono de embarcação ou plataforma marítima em 

perigo, capaz de preservar a vida de pessoas durante um certo período, 

enquanto não chegar socorro. São consideradas embarcações de sobrevi-

vência, as embarcações salva-vidas (também chamada baleeira), as balsas 

salva-vidas, aparelhos flutuantes e botes orgânicos de abandono.
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Sobre a legislação:

Navegação Oceânica - deverão ser dotadas de balsas salva-vidas classe II 

para 100% do número total de pessoas a bordo.

Navegação Costeira - estão dispensadas do uso de balsas salva-vidas, sen-

do recomendável a utilização de um bote inflável.

Navegação Interior - estão dispensadas de dotar embarcações de sobrevi-

vência.

I - Uma breve descrição dos Equipamentos de Sobrevivência

a) Balsa Salva-Vidas - Normalmente, inflável, não tem propulsão própria 

e seu formato é de polígono regular. Comumente é acondicionada em 

um casulo de fibra de vidro, estivado em suporte no convés. Em caso de 

abandono, os casulos são lançados n´água, onde se inflam.

b) Aparelhos Flutuantes - poderão ser rígidos ou infláveis, podendo ser 

fabricado nos formatos de paralelogramo, circular, elíptico, cheio ou 

vazado. Deve ser estivado no convés superior, podendo ser empilhado 

em grupos de até 5 unidades (rígido). Poderá também, ficar pendurado 

nas enxárcias. Deverá estar sempre livre para flutuar, não podendo estar 

amarrado à embarcação.

c) Bote Orgânico de Abandono - é rígido, inflável ou semi-rígido, de flu-

tuabilidade comprovada. Deverá estar estivado de forma que 2 pessoas 

possam lançá-lo na água com facilidade.

d) EPIRB (transmissores de localização)

É a sigla ou acrônimo para as palavras em inglês Emergency Position Indica-

ting Radio Beacons. São transmissores de localização usados em situações 

de emergência operados através do consórcio de satélites COSPAS-SARSAT 

(http://www.cospas-sarsat.org), Quando ativado, este aparelho envia si-

nais intermitentes com dados que possibilitam a localização das pessoas, 

embarcações ou aeronaves necessitando de resgate (figura 8.1).

Os equipamentos são de cores fortes (a mais usada é a vermelha), à prova 

d’água, medem cerca de 30 cm de lado, e pesam cerca de 2 a 5 kg. Podem 

ser comprados em lojas de suprimentos náuticos, aeronáuticos ou lojas es-

Elíptico 
Que tem forma de elipse, ou 

seja, um círculo oval.
Enxárcias

Conjunto de cabo que compõem 
o aparelho fixo de sustentação 

dos mastros e mastaréus no 
sentido transversal, 

de bombordo a boroeste.
Boroeste 

O lado direito da embarcação 
quando se está olhando 

 para a proa.
Paralelogramo 

É um polígono de quatro lados 
(quadrilátero) cujos lados 

opostos são iguais e paralelos.
Polígono

É uma figura geométrica plana 
limitada por uma linha  

poligonal fechada.
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pecializadas. As unidades têm uma vida útil de 10 anos e são fabricadas de 

modo a operar em condições adversas (-40°C a 40°C), transmitindo o sinal 

durante 24 ou 48 horas.

Figura 8.1 – Alguns tipos de transmissores EPIRB.
Fonte: www.ecaptain.com  

Estes equipamentos são parte do Sistema de Apoio a Segurança Marítima 

Global (Global Maritime Distress Safety System), liderado pelos Estados Uni-

dos da América.

O propósito básico dessa tecnologia é possibilitar o resgate mais rápido pos-

sível da(s) vítima(s), pois é conhecido estatisticamente, que a maioria de aci-

dentados no mar sobrevive apenas aos primeiros dias, quando não apenas 

ao primeiro dia, dependendo das situações.

Desde 1982 esse sistema possibilitou o salvamento de cerca de 26.779 

pessoas em 7.268 atendimentos de situações de emergência. Somente em 

2008, o sistema forneceu informações para o resgate de 1.981 pessoas em 

502 casos de situação de emergência ao redor do mundo como pode ser 

visto na figura 8.2.

Figura 8.2 - Situação de emergência ao redor do mundo segundo 
o Sistema de Apoio a Segurança Marítima Global.
Fonte: www.cospas-sarsat.org
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Como funciona?

a) Quando acionado o sinal de 406MHz é captado primeiro por satélites 

GOES (geoestacionários) localizados a cerca de 36000Km de altitude, 

e em seguida pelos satélites da rede COSPAS SARSAT, em órbita a cerca 

de 1000Km, que localizam a posição de origem do sinal de socorro e re-

transmite a informação para a estação em terra. O sinal do EPIRB contém 

também a identificação da embarcação ou aeronave e seu código;

b) A estação de terra recebe o sinal e o retransmite para ao Centro de Con-

trole da Missão;

c) O Centro de Controle da Missão combina a informação recebida com as 

de outras recepções de satélite, refina a localização, adiciona a informa-

ção de registro do transmissor e gera uma mensagem de alerta;

d) Esta mensagem é então transmitida ao Centro de Coordenação de Salva-

mento, em cuja área está localizado o sinal, que coordenam os recursos 

disponíveis para as ações de busca e salvamento.

 O Centro de Coordenação de Salvamento do Brasil está localizado no 

Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo 

- CINDACTA I, em Brasília.

e) Os Recursos de Busca e Salvamento (SAR) são enviados pela Força 

Aérea Brasileira, Marinha do Brasil ou pessoal SAR local. Recursos SAR 

incluem aeronaves de asas fixas, helicópteros, embarcações, pessoal 

especializado e até recursos comerciais ou privados, quando necessá-

rios. Os Recursos SAR localizam pessoas acidentadas ou náufragos e 

os resgatam.

Resumo
Hoje em dia precisamos conhecer todos e quaisquer equipamentos de segu-

rança, para garantir uma navegação segura a todos tripulantes. Nesta aula, 

você teve acesso à informações muito importantes sobre os equipamentos 

que são obrigatórios de acordo com cada tipo de embarcação.

Então para relembrar são artefatos obrigatórios:

 – Coletes salva-vidas;

 – Boias salva-vidas;

Embarcação 
Qualquer construção que se 

destina à navegação marítima, 
fluvial ou lacustre.

Geoestacionários 
Que está sempre na mesma 
posição em relação à Terra.

Órbita  
Neste caso, em torno  

do planeta Terra.
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 – Artefatos pirotécnicos;

 – Lanterna;

 – Refletor de Radar;

 – Âncora;

 – Apito;

 – Sino;

 – Luzes de navegação;

 – Embarcações de sobrevivência;

Portanto, para garantir o sucesso nesta profissão, não se esqueçam que a 

segurança deve estar em primeiro lugar.

Atividades de aprendizagem
1. Uma embarcação licenciada para navegação oceânica com 5 tripulantes 

e 10 passageiros deverá estar equipada com quantos e quais tipos de 

coletes e boias salva-vidas?

2. Liste os equipamentos de salvatagem necessários para uma embarcação 

de médio porte se lançar ao mar com cinco tripulantes a bordo.

3. Que tipo de embarcação necessita possuir embarcação de sobrevivência 

em seu equipamento de salvatagem para poder navegar?
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4. Como deverá ser estivado em uma embarcação o bote orgânico de aban-

dono?

5. Explique como funciona o EPIRB.
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e-Tec Brasil

Aula 9 – O sistema de posicionamento  
global I

O objetivo desta aula é conhecer o desenvolvimento do Sistema de Posi-

cionamento Global que em inglês é Global Positioning System e por isso 

a sigla é GPS. Quais são seus princípios e como se estabelece a posição a 

partir deste sistema usando a trilateração.

Um dos maiores avanços para a segurança da navegação nos últimos anos 

foi, sem dúvida, o desenvolvimento do Sistema de Posicionamento Global 

que em inglês é Global Positioning System, por isso a sigla é GPS.

Com um aparelho do tamanho de um telefone celular, com custo quase 

igual, mais um par de pilhas, uma pessoa pode saber em que lugar está no 

nosso planeta.

9.1 Mas como funciona este sistema?

Quando as pessoas falam sobre “um GPS”, 

estão normalmente se referindo a um Recep-
tor GPS. O Sistema de Posicionamento 
Global (GPS) é uma verdadeira constelação 

de 27 satélites (figura 9.1) em órbita ao redor 

da Terra (24 em operação e 3 extras caso haja 

falha nos outros). Figura 9.1 - Satélite GPS 
NAVSTAR.
Fonte: www.spacetoday.org

O exército americano desenvolveu e implantou essa rede de satélites 

como um sistema de navegação militar, mas logo a disponibilizou às de-

mais pessoas.

Cada um destes satélites movidos a luz solar pesa cerca de 1,5 toneladas e 

circunda o globo terrestre a aproximadamente 20.000 km de altura, com-

pletando duas voltas completas a cada dia. Essas voltas são chamadas de 

órbitas e são dispostas de modo que a qualquer hora do dia, em qualquer 

lugar na Terra, haja pelo menos quatro satélites “visíveis” no céu. Claro 

Receptor
Equipamento que  
recebe sinais.
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que como estão muito longe não são realmente visíveis, mas estão dispo-

níveis para fazer contato com os receptores em terra (figura 9.2).

Figura 9.2 – Desenho dos satélites em órbita da Terra 
fonte: http://backes88.blogspot.com

9.2 Como funcionam os receptores de GPS?
A função de um receptor GPS é localizar quatro ou mais satélites, determinar 

a distância para cada um e com isso deduzir sua própria posição. Essa opera-

ção é baseada em um princípio matemático simples chamado trilateração. 

O nome é complicado, mas o princípio é muito simples.

A trilateração em um espaço tridimensional pode parecer um pouco complica-

da, então começaremos explicando o que é trilateração em duas dimensões.

9.2.1 Entendendo a Trilateração.
Supondo que você esteja completamente perdido, olhando para o seu mapa 

sem entender nada. Então você resolve perguntar para uma pessoa:

Olá amigo, você sabe dizer onde estou?

Sim. Você está a 1750 km de Teresina, no Piauí.

Como você é um sujeito muito prevenido e sempre carrega um compasso 

no bolso, pegue o seu mapa e trace um círculo correspondente a 1750 km 

em volta da cidade de Terezina no Piauí (figura 9.3).
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Figura 9.3 – Mapa com o círculo de acordo com a 1ª distância informada 
Fonte: Gasparoto et al., 2010. Fonte: IBGE.

Você já sabe que está em algum ponto em cima daquele círculo vermelho, 

certo? Mas pode ser que seja até no meio do mar. Alguma coisa não está 

certa, pois você sabe que está em terra. Pede então outra informação para 

outra pessoa e ela lhe diz:

Você está a 1133 km de Cuiabá, no Mato Grosso.

Então você pega seu compasso e traça em seu mapa um círculo equivalen-

te a 1133 km em torno da cidade de Cuiabá (figura 9.4).

A

B

Figura 9.4 – Mapa com os círculos com a 1ª e a 2ª distâncias informadas 
Fonte: Gasparoto et al., 2010. Fonte: IBGE.
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Temos dois pontos de interseção entre os círculos, o ponto A e o ponto 

B. Certamente você está em um dos dois lugares. No entanto eles estão 

muito distantes um do outro, um fica no Distrito Federal e outro no estado 

do Pará. Para encontrar a posição correta, é necessária uma terceira infor-

mação. Então você pergunta para outra pessoa ela diz:

Você está a 1020 km da cidade de São Paulo.

Você faz um círculo no seu mapa com 1020 km de tamanho em volta da 

cidade de São Paulo (figura 9.5).

Figura 9.5 – Mapa com os três círculos com as distâncias informadas e o único 
ponto possível de sua localização 
Fonte: Gasparoto et al., 2010. Fonte: IBGE.

Agora temos apenas um ponto de atende a todas as informações que 

você tem.

Figura 9.6 - Alvo
Fonte: http://1.bp.blogspot.com

Você está em Brasília, no Distrito Federal!

Intersecção 
Ponto em que se cruzam duas 

linhas ou superfícies.
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Resumo
Nesta aula tratamos do GPS e passamos a conhecer um pouco mais sobre 

trilateração bidimensional.

Por isso não se esqueça que através da trilateração é que poderemos calcular 

a posição que determinada pessoa se encontra na Terra.

Vamos seguir para conhecer e entender um pouco mais sobre a trilateração 

tridimensional.

Atividades de aprendizagem
1. Quantos satélites existem para se comunicar com os receptores GPS, qual 

sua distância da superfície da Terra e quantas voltas por dia dão em torno 

do nosso planeta?

2. Com quantos satélites o receptor de GPS precisa se comunicar para po-

der calcular sua posição? Explique.
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Aula 10 –  O sistema de posicionamento 
global II

Agora que sabemos um pouco sobre a trilateração bidimensional, nesta 

aula estudaremos a trilateração tridimensional. Além disso, veremos quais 

as operações básicas com um aparelho GPS. É importante lembrar que 

outros conhecimentos de posicionamento no mar não devem ser esque-

cidos, pois um equipamento eletrônico sempre pode falhar e então, de-

penderemos de outros conhecimentos para realizarmos nossa navegação. 

Além disso, também realizaremos exercícios de preenchimento de mapas 

de bordo, hoje obrigatórios para as embarcações engajadas na pesca.

A trilateração tridimensional (3D) não é muito diferente da bidimensional 

(2D) vista acima, mas é mais complexa. Imagine os círculos dos exemplos 

anteriores como sendo bolas (esferas). Assim, ao invés de três círculos, terí-

amos três esferas. 

Se você souber que está a 16 quilômetros do sa-

télite A no céu, poderia estar em qualquer lugar 

da superfície de uma esfera imaginária imensa, 

com um raio 16 quilômetros. Se você souber 

também que está a 24 quilômetros do satélite 

B, poderá sobrepor as duas esferas, que vão se 

cruzar em um círculo perfeito. Se você souber 

a distância até um terceiro satélite, obterá uma 

terceira esfera, que se cruza com esse círculo em 

dois pontos (figura 10.1).

SV1

3 SATÉLITES

2 PONTOS

SV2

SV3

Figura 10.1 – Trilateração em três dimensões 
mostrando o cruzamento de três esferas 
Fonte: (Gasparoto et al., 2010). Adaptado.

A própria Terra pode agir como uma quarta esfera sendo que apenas um dos 

dois pontos possíveis estará na superfície do planeta e você pode eliminar o 

outro ponto. Apesar disso, os receptores GPS geralmente olham para quatro 

ou mais satélites para ter certeza da posição.

Em outras palavras,para saber sua posição, o seu receptor GPS precisa saber 

duas coisas:

 – A posição de no mínimo três satélites acima de você.
 – A distância entre você e cada um desses satélites.
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O receptor GPS consegue estes dados por sinais de rádio de alta frequência 

e baixa potência dos satélites GPS. Os melhores aparelhos possuem recepto-

res múltiplos, podendo assim captar sinais de diversos satélites.

Hoje em dia, você pode ter um re-

ceptor GPS com os mapas da sua 

região gravados dentro dele ou usar 

um cartão de memória com os 

mapas. Estes mapas irão aparecer na 

tela do aparelho e, enquanto você 

navega, sua posição vai aparecendo 

no mapa (figura 10.2).

Figura 10.2 – Receptor GPS com tela 
para mostrar os mapas 
Fonte: www.garmin.com.br

É um aparelho muito útil para o navegador, pois:

Você pode saber sempre onde está mesmo com nevoeiro e sem ver a 

terra.

Você pode marcar os pontos de seu interesse no mapa (pontos de pesca, pe-

dras e perigos no mar, onde você largou um espinhel, a posição da entrada 

do canal para voltar para o porto, etc...)

Pode ainda gravar a sua rota de ida para voltar com segurança, qual a dis-

tância que você viajou (odômetro), por quanto tempo você viajou, sua velo-

cidade atual (velocímetro), sua velocidade média e o tempo que falta para 

chegar se mantiver sua velocidade atual.

Figura 10.3 – Receptor GPS 
com sonda de profundidade. 
Fonte: www.garmin.com.br.

Aparelhos mais sofisticados podem ter uma 

sonda junto que marca a profundidade, o 

tipo de fundo (areia, pedra, lama) e até mes-

mo se tem peixes embaixo da sua embarca-

ção (figura 10.3).

A parte de cima da tela mostra o mapa e 
a parte de baixo mostra o fundo.

Cartão de memória  
Dispositivo eletrônico que 

armazena dados e pode ser 
inserido em outros equipamento.

OS MAPAS DE BORDO
Os mapas de bordo foram instituídos no Brasil pela Instrução Nor-
mativa Interministerial Nº 26, de 19 de Julho de 2005.
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Esta instrução objetiva estabelecer critérios e procedimentos para preen-

chimento e entrega de Mapas de Bordo das embarcações nacionais ou 

estrangeiras arrendadas, devidamente permissionadas, que operam em 

águas sob jurisdição brasileira, em alto mar ou em águas incluídas em 

acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário.

Como atividade desta aula iremos explicar como preencher estes mapas, de 

grande importância para os censos de pesca brasileiros.

Resumo
Vamos praticar novamente como registrar uma posição no GPS, como gravar 

uma rota para podermos retornar por ela. O uso da bússola do GPS e outras 

operações básicas que podemos realizar como este equipamento.

Atividades de aprendizagem
1. Devemos também exercitar o preenchimento dos mapas de bordo do 

qual temos uma cópia a seguir.

Figura 10.4 - Mapa de bordo – parte 1
Fonte: Acervo pessoal do autor.

Censo
Levantamento de dados sobre 
determinado assunto.

Os mapas podem ser obtidos 
no site:
http://sinpesq.mpa.gov.br/
mapadebordo/web/index.php
Então, vamos a eles.
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Figura 10.5 - Mapa de bordo – parte 2
Fonte: Acervo pessoal do autor.
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Figura 10.6 – Mapa de bordo.
Fonte: Acervo pessoal do autor.
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2. Cite o nome do princípio matemático que o sistema de posicionamento 

global utiliza para se localizar na superfície do planeta e explique a dife-

rença entre esta princípio em 2D e em 3D.

3. Qual a diferença entre o GPS comum, o GPS MAPA e o GPS com sonda?

4. Em sua opinião, qual a importância do aparelho GPS e qual a diferença 

entre navegar com ou sem ele?
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Aula 11 –  A alternativa da pesca  
esportiva como geração de 
renda ao pescador artesanal

Para começar, na aula de hoje, pretendemos que vocês relembrem algu-

mas diferenças importantes entre a pesca amadora e a pesca profissional 

e que conheçam um pouco sobre a situação atual do turismo de pesca. 

As informações da aula de hoje foram retiradas dos documentos produ-

zidos pelo Programa de Desenvolvimento da Pesca Amadora e do 

livro “Gestão do uso dos recursos pesqueiros na Amazônia”, escrito 

por Mauro Luis Ruffino. Ambos são publicações do Ministério do Meio 

Ambiente/IBAMA. 

Queridos alunos, agora vocês já possuem bom conhecimento sobre os ins-

trumentos que existem para auxiliar sua orientação nas águas e sobre as 

regras da navegação segura. Chegou a hora de voltar a falar de pescaria. 

Nosso assunto não será a pesca profissional, a qual vocês já conhecem e 

discutem há tempos, mas sim a pesca amadora, realizada por esporte ou 

lazer. Como vocês já viram nas aulas do módulo anterior as pescarias são 

diferenciadas segundo a área de atuação e segundo os tipos de usuários. 

Nas próximas aulas, iremos conhecer um pouco mais sobre a pesca e os 

pescadores amadores e como o turismo pesqueiro pode representar uma 

alternativa para aumentar a renda de pescadores profissionais. Será que é 

possível? Vamos conferir! 

Para começar, vamos esclarecer as diferenças entre a pesca amadora e a 

pesca profissional.

11.1 A pesca amadora
A pesca amadora enquadra-se na categoria das pescarias não comerciais 

(juntamente a pesca científica e a pesca de subsistência), é realizada como 

atividade de lazer ou desporte e as pessoas que pescam não têm o objetivo 

de vender o que foi capturado. 

11.1.1 Mas por que precisamos lembrar isso?
Para entender a principal diferença entre a pesca profissional e a pesca ama-

dora. Na pesca profissional sabemos que o produto vendido ao cliente é o 

pescado, mas você já parou para pensar que na pesca amadora o produto 

não é o peixe? 

Produto
É o resultado da produção, 
coisa produzida como resultado 
da transformação do esforço. 
Produto da venda, do trabalho, 
do qual se tira o rendimento, o 
lucro ou o proveito.
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Nesse caso, o peixe capturado não é uma mercadoria, pois não pode ser 
comercializado. Portanto, embora o peixe capturado seja retirado de seu 

estoque, ele não é um produto da atividade, mas sim o atrativo principal 

para trazer o pescador até o local. Podemos dizer que o produto vendido aos 

pescadores amadores é a pescaria, ou seja, a pesca e todo o resto necessário 

para realizá-la. 

Pensando dessa maneira, os governantes entendem que o produto da pesca 

esportiva é o turismo de pesca, que inclui os serviços que os pescadores 

compram para realizar a pescaria, como: transporte, hospedagem, alimenta-

ção e serviços especializados como o aluguel de barcos e equipamentos, e a 

contratação de guias e piloteiros de embarcações, entre outros.

O turismo de pesca compreende as atividades turísticas decorrentes da 

prática da pesca amadora, ou seja, não somente a prática em si, mas to-

das as atividades geradas por ela, como:

 – Operação, agenciamento e transporte. 

 – Hospedagem, alimentação e recepção.

 – Recreação, entretenimento e eventos. 

 – Material para pesca, como iscas, varas, molinetes etc. 

 – Outras atividades complementares que existam em função do tu-

rismo pesqueiro. 

11.1.2 A situação da pesca amadora
A pesca amadora é uma das atividades de turismo e lazer mais praticadas em 

todo o mundo. O crescimento deste segmento tem sido expressivo também 

no Brasil devido à imensa quantidade de rios caudalosos, corredeiras e lagos, 

a imensidão do nosso litoral com ambientes de praia, manguezais e costões, 

sem falar no alto-mar. O clima é favorável e há uma grande diversidade de 

peixes esportivos. 

O Brasil dispõe de recursos com potencial para atrair pescadores de todo 

o mundo e essa potencialidade resulta em uma gama de oportunidades 

para a o turismo de pesca. Contudo, também mostra a necessidade de 

ação governamental no que se refere a efetivas medidas de proteção 

ambiental e de estruturação socioeconômica, que considerem tanto o 

mercado como os atores sociais envolvidos no setor pesqueiro como um 

todo (PNDPA, xx). 

Mercadoria 
Aquilo que está a venda, 

 que constitui o objeto  
do comércio.
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A estimativa é que existam entre três e cinco milhões de pescadores ama-

dores no Brasil, responsáveis por gerar receita anual de R$ 125 a 160 mi-

lhões de reais, 35 mil empregos diretos e 250 mil indiretos. Podemos dizer 

que o que era apenas lazer transformou-se em uma cadeia econômica 

que engloba uma diversidade de setores econômicos ligados a prática de 

pesca. Mas a o crescimento da pesca amadora, não só em águas brasilei-

ras, é também responsável pela diminuição dos estoques pesqueiros em 

todo o mundo (Reportagem do jornal O ECO, publicada em 15 de setem-

bro de 2009).

Um estudo realizado pelos pesquisadores do Centro de Ciências Florestais do 

Canadá, e do Instituto Internacional de Pesca Hull no Reino Unido, indicaram 

que, já em 2004, os esforços de pesca na prática amadora eram equivalentes 

aos da pesca comercial. A estimativa é que a atividade seja responsável por 

aproximadamente 12% da produção mundial de pescado. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, são cerca de 

40 milhões de pescadores esportivos, que gastam 

anualmente 45 bilhões de dólares em equipamen-

tos, transporte, hospedagem e outras despesas 

associadas. Na Europa, o número de praticantes é 

de cerca de 21 milhões, com gastos estimados em 

10 bilhões de dólares anuais.

Ainda que no Brasil a participação seja bem me-

nor, as estimativas do número de praticantes da 

pesca amadora têm grande chance de estarem 

subestimadas, já que faltam dados oficiais. Se-

gundo informações do Ministério da Pesca, cer-

ca de 200 mil pessoas estão hoje devidamente 

autorizadas para realizar a atividade, mas a es-

timativa é de que existam mais de 1 milhão de 

pescadores amadores no país (MPA, 2010). 

É no Pantanal, famoso destino para a pesca 

amadora que os dados estão um pouco mais or-

ganizados, a prática representa 75% da pesca 

realizada na região.

Figura 11.1 - Atrativos do Pan-
tanal. 
Fonte: http://rodrigozorzi.wordpress.com 
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Resumo
•	 A pesca amadora representa uma atividade econômica em expansão cujo 

produto pode ser chamado de turismo de pesca.

•	 A pesca amadora é aquela praticada com equipamentos permitidos, com 

a finalidade de lazer ou desporto.

Atividades de aprendizagem
1. Em sua opinião, qual é a importância da pesca amadora? Deve haver 

fiscalização/regulamentação sobre esta atividade, por quê? 

2. Quais as diferenças entre a pesca amadora e profissional, comercialmen-

te qual é o produto que cada uma destas pescas vende?
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Aula 12 – A pesca amadora

Continuando nosso tema, hoje vamos falar sobre os conflitos que acontecem 

entre a pesca profissional e a pesca amadora e conhecer as características da 

pesca amadora na modalidade esportiva. Ao final da aula, esperamos que 

vocês compreendam que quando os pescadores profissionais locais estão en-

volvidos com as atividades de turismo de pesca os conflitos são amenizados e 

se usufrui das oportunidades oferecidas pelo segmento econômico. 

12.1  A Pesca profissional versus Pesca  
amadora 

Conflitos de pesca ocorrem, historicamente, em qualquer região onde a pes-

ca tem importância e potencial suficientes para gerar demanda de diversos 

usos. Um dos principais conflitos detectados entre as atividades realizadas 

nos ambientes aquáticos dizem respeito ao diferentes interesses de uso dos 

recursos pela pesca amadora e profissional. Os conflitos da pesca envolvem 

brigas verbais, queima de equipamentos, apreensão de embarcações, violên-

cia pessoal e até uso de armas. 

De um lado, os pescadores profissionais reivindicam o direito de explora-

ção do recurso que tradicionalmente atende às suas necessidades, do qual 

eles dependem para sua sobrevivência, de outros os pescadores amadores 

argumentam que o convívio das duas modalidades torna-se mais difícil na 

medida em que os pescadores profissionais, utilizando de petrechos mais 

eficientes, como as redes de pesca, retiram dos ambientes as espécies mais 

desejadas pelo pescador amador, os grandes peixes (IBAMA, 2005). 

A prática de pesca amadora traz riscos e oportunidades para os pólos pes-

queiros. Do ponto de vista econômico, a geração de recursos com atividades 

potencialmente não predatórias, como no caso da pesca realizada na moda-

lidade esportiva, representa um avanço. Mas é preciso assegurar que o di-

nheiro não se concentre nas mãos de grupos economicamente privilegiados, 

contribuindo ainda mais para a concentração de renda e a exclusão social. 

Do ponto de vista socioambiental, a pesca amadora possui uma grande afi-

nidade com as populações tradicionais e com as ações em prol da conserva-
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ção. No entanto, se não for bem planejada e não incorporar as contribuições 

das populações locais, pode gerar mais pressão sobre a pesca, estimular a 

“ódio” pelos pescadores “de fora”, contribuir para gerar mais degradação 

ambiental e para a perda da identidade cultural das comunidades de pesca.

Dessa forma, a comunidade deve estar sempre envolvida com a atividade turís-

tica para que se fortaleçam as relações com os turistas e a manutenção dos va-

lores de identidade local e a conservação do ambiente. Para que a comunidade 

seja atuante e participativa, deve estar organizada e consciente de seu papel. 

Uma das formas de se promover o aumento da renda e o empoderamento 

dos pescadores e da comunidade local, frente à prática de pesca amadora, 

é seu envolvimento em atividades relacionadas a esse tipo de pesca, como o 

trabalho de guias de turismo, piloteiros, hospedagem em pousadas e servi-

ços de alimentação. Envolvida, a comunidade arrecada renda e garante que 

os praticantes estão sendo influenciados a realizar somente o que esta de 

acordo com o que é bom para todos e para o meio ambiente. 

12.2  Conhecendo mais sobre a pesca  
amadora

Segundo o Decreto n° 221/1967 e a nova Lei da Pesca, ainda em tramitação: 

“a pesca amadora é aquela praticada por brasileiro ou estrangeiro, com 

anzol, aparelho de mergulho ou outros equipamentos permitidos, tendo 

por finalidade o lazer ou desporto.” 

Para fins turísticos, de planejamento, promoção e comercialização de Tu-

rismo de Pesca, principalmente para o mercado internacional, utiliza-se o 

termo pesca esportiva. Você sabe o que é a pesca esportiva? 

Trata-se de uma modalidade da pesca amadora caracterizada pela prática 

de devolver à água os peixes menores (protegidos por lei) e também os 

maiores (principais reprodutores e atrativos turísticos). Na pesca esportiva 

quando ocorre o abate, ele limita-se aos de tamanho intermediário, para o 

consumo durante a pescaria. Essa prática também é conhecida como pesca 

desportiva e foi legalmente definida pelo IBAMA, através da Portaria n° 04, 

de 19 de março de 2009. É através dessa definição que as ações de fomento 

ao turismo pesqueiro estão baseadas, o que já é um grande passo para a 

conservação dos estoques mais visados pelos amadores. 

Empoderamento 
Significa em geral a ação  

coletiva desenvolvida pelos 
indivíduos quando participam  

de espaços privilegiados de 
decisão. O empoderamento 

possibilita a aquisição da 
emancipação individual e a 

consciência coletiva necessária 
para a superação da  
dominação política.
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12.3 As ações dos governantes
Embora existam relatos da pesca amadora com finalidade de lazer no Brasil 

desde meados do século XX, somente a partir de 1998 o governo começou 

a trabalhar a interação entre a pesca e o turismo, quando instituiu o Progra-

ma Nacional de Desenvolvimento da Pesca Amadora (PNDPA). O programa, 

executado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Natu-

rais Renováveis – IBAMA e pelo Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR, 

estabeleceu parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura e solidificou as 

ações do Programa, considerando as especificidades do turismo, da pesca e 

dos pescadores e dos recursos pesqueiros.

Resumo
•	 Existem conflitos entre a pesca profissional e a pesca amadora.

•	 A comunidade de pescadores profissionais locais deve estar envolvida 

com as atividades de turismo de pesca para amenizar os conflitos e usu-

fruir das oportunidades oferecidas por este segmento econômico.

•	 Pesca esportiva é uma modalidade da pesca amadora na qual se devol-

vem à água os peixes menores e os maiores do que o tamanho de abate 

ainda com vida.

Atividades de aprendizagem
1. Na sua opinião a presença de pescadores amadores é um problema ou 

uma oportunidade? Explique. 

2. Quais são as características da modalidade de pesca esportiva? 

Você pode conhecer as ações do 
PNDPA acessando: http://www.
ibama.gov.br/pescamadora.
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Aula 13 - Modalidades e categorias 
de pesca amadora

Sabemos o quanto é difícil lidar com algo que não conhecemos, na aula 

anterior mostramos que a pesca amadora é hoje um segmento econômi-

co importante e incentivado no nosso país e que é muito importante ter 

a comunidade local envolvida com a atividade. Ao final da aula de hoje, 

espera-se que vocês saibam quais são os materiais, as técnicas, os locais 

e os cuidados necessários para se praticar as principais modalidades de 

pesca amadora. 

13.1 As modalidades de Pesca Amadora 
 A evolução das práticas da pesca amadora leva o surgimento de novas téc-

nicas para atender às diferentes modalidades. As principais foram definidas 

pelo PNDPA para facilitar a regulamentação da atividade. As definições apre-

sentadas aqui foram retiradas do Guia de Pesca Amadora, publicado pelo 

IBAMA em 2005.

a) pesca de barranco - é a modalidade mais comum entre os pescadores 

amadores no Brasil, praticada à beira de rios, lagos ou represas. Utili-

za principalmente linha de mão, caniços simples de bambu, varas com 

molinete ou carretilha, varas telescópicas de carbono e geralmente iscas 

naturais.

b) pesca de arremesso - considerada uma das modalidades mais téc-

nicas. O bom pescador é aquele que tem um arremesso preciso, por 

isso é necessário que o pescador conheça o comportamento dos pei-

xes e as características dos locais de pesca. Podem ser utilizadas iscas 

naturais ou artificiais que são movimentadas para dar a impressão de 

um animal vivo. 

c) pesca de corrico - é realizada com o barco em movimento, com o motor 

ligado. A técnica consiste em arrastar a isca a uma distância entre 20 e 50 

m, com a embarcação em baixa velocidade. São utilizadas varas curtas e 

fortes, iscas naturais ou artificiais e as linhas devem acompanhar a ação 

do equipamento. 

d) pesca de rodada - é realizada com o barco em deriva, acompanhando 

o movimento das correntes. Na pesca continental o barco deve descer 
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o rio levado pela correnteza, enquanto a isca vai acompanhando a em-

barcação. Na pesca marinha é eficiente quando realizada em áreas de 

mar calmo, ou sobre estruturas no fundo que concentram os cardumes, 

como ilhas submersas e parcéis. Tradicionalmente, usa-se caniço de bam-

bu com linha grossa ou linha de mão, mas também são utilizadas varas 

com molinete ou carretilha. 

e) pesca com mosca - é uma das mais antigas modalidades de pesca 

e de grande apelo para o pescador amador. O nome se deve à isca 

utilizada que imita insetos, o alimento natural de alguns peixes, como 

a truta. As iscas são artificiais, confeccionadas artesanalmente com 

pêlos, penas, fios de plástico e linhas de costura, imitando insetos e 

animais. 

13.2 Categorias de pesca amadora
O IBAMA também diferencia a pesca amadora em categorias dependen-

te da forma como a atividade é realizada. É a Portaria do IBAMA n° 04, 

de 19 de março de 2009 que estabelece as normas gerais para a pesca 

amadora em todo o território nacional, inclusive competições e cadastro 

de entidades, segundo este documento as categorias de pesca se dife-

renciam entre: 

a) pesca desembarcada - realizada sem o auxílio de embarcação e com a 

utilização de linha de mão, puçá, caniço simples, anzóis simples ou múl-

tiplos, vara com carretilha ou molinete, isca natural ou artificial. 

b) pesca embarcada - realizada com o auxílio de embarcações e com o 

mesmos apetrechos da pesca desembarcada. 

c) pesca subaquática - realizada com ou sem o auxílio de embarcações e 

utilizando espingarda de mergulho ou arbalete, sendo proibido o empre-

go de aparelhos de respiração artificial. 

13.3 A pesca amadora subaquática
Existem diferentes técnicas de pesca subaquática: 

a) pesca de superfície - é praticada em locais rasos, sem real necessidade 

do mergulho. Nesse caso, os peixes geralmente estão mais ariscos, e é 

mais eficiente no inverno quando os peixes ficam perto da superfície. 
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b) pesca em espera - o pescador imobiliza-se no fundo, e como o nome 

diz, espera da passagem de um peixe, confundindo-se com o cenário a 

sua volta. Ideal tanto para peixes de passagem quanto para os de toca. 

c) pesca de procura - é uma modificação da pesca em espera, em que o 

mergulhador varre lenta e silenciosamente o fundo do mar, usando ape-

nas os braços para “rastejar”. 

d) pesca em toca - o pescador esgueira-se por entre fendas verticais ou 

horizontais a procura dos chamados peixes de toca como garoupas, ba-

dejos e chernes. 

13.3.1  Observações importantes sobre a pesca  
subaquática

Nessa categoria é imprescindível que o pescador tenha conhecimento da 

apneia. Fatores como a concentração, treinamento e exercícios específicos, 

técnicas e capacidade individual também influenciam o rendimento da pesca 

e na segurança do pescador subaquático. 

Além dos equipamentos básicos como máscara, snorkel, nadadeiras e a 

arma, outros equipamentos são necessários para o pescador amador que 

realiza a atividade: 

a) boias de sinalização - são exigidas pela legislação vigente, e importan-

tíssimas para garantir a segurança do mergulhador frente ao tráfego de 

embarcações. 

b) roupa isotérmica - minimizam os efeitos de escoriações em rochas, 

corais e conchas, evitam o resfriamento do corpo que causa tremores 

musculares aumentando o metabolismo e logo o consumo de oxigênio, 

o que diminui o tempo de apneia. 

c) cinto de lastro - é utilizado para controlar a flutuabilidade do mergu-

lhador. 

d) faca - além de servir para o abate do peixe, é um equipamento de se-

gurança, servindo para cortar uma linha, rede ou corda que possa se 

prender ao pescador durante o mergulho. 

e) lanterna - é muito útil para a prática da pesca noturna, ou para capturar 

peixes que se entocam em fendas de rochas e corais.

Sobre a pesca amadora: 
http://www.ibama.gov.br/
pescamadora. 
Sobre a categoria de pesca 
subaquática e mergulho 
profissional: http://www.cbcs.
com.br  http://maisband.band.
com.br/v_68759_cada_vez_
mais_jovens_treinam_para_se_
tornarem_megulhadores.htm
Leia ou assista a reportagem 
Esporte com ecologia em: 
http://g1.globo.com/
bomdiabrasil/0,,MUL815787-
16020,00-
ESPORTE+COM+ECOLOGIA.html
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Resumo
•	 As modalidades da pesca amadora podem ser definidas de acordo com o 

material, técnica e local da pescaria (embarcado ou não).

•	 A pesca subaquática é uma das modalidades de pesca amadora conside-

rada a mais seletiva de todas e pode ser subdividida em: pesca de super-

fície, pesca em espera, pesca de procura e pesca em toca.

•	 A pesca desembarcada ou embarcada pode ser realizada utilizando linha 

de mão, caniços, varas com molinete ou carretilha e iscas naturais ou 

artificiais; já na pesca subaquática são utilizados máscara de mergulho, 

snorkel, roupa de mergulho, nadadeiras, arbalete, boias de sinalização, 

cinto de lastro, faca e lanterna.

Atividades de aprendizagem
1. Para alguns a pesca subaquática deve ser proibida para outros é uma das 

formas que menos impacta o ambiente o os estoques pesqueiros. Depois 

ver a reportagem avalie: você concorda com o depoimento de Márcio 

Kuntze? Qual é a sua opinião sobre a pesca subaquática? Explique.

2. Dentre as modalidades de pesca amadora definidas pelo PNDPA quais 

são as diferenças entre as pescas de barranco, pesca de arremesso e 

pesca com mosca?
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Aula 14 –  As áreas de pesca amadora

Você já sabe que as pescarias podem ser diferenciadas segundo os am-

bientes em que ocorrem, podemos classificá-las em: pescarias oceânicas, 

pescarias costeiras e pescarias em águas continentais. A prática de pesca 

amadora também apresenta realidades distintas em cada um desses am-

bientes. Na aula de hoje, esperamos que vocês conheçam as diferentes 

realidades da pesca amadora segundo o ambiente onde ocorrem. 

14.1 Pesca amadora em áreas oceânicas 
Embora o Brasil possua todas as espécies importantes para a pesca esportiva 

oceânica, o país só passou a figurar no mapa do circuito internacional a partir 

da quebra do recorde mundial do marlim-azul com um exemplar de 636kg.

A pesca oceânica esportiva é praticada principalmente na costa Sudeste e Nordes-

te do Brasil. Destacam-se o litoral da Bahia, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. 

De modo geral, a melhor época para a pesca oceânica vai de setembro até março, 

quando a famosa corrente do mar azul, de águas azuis e bem mais quentes, che-

ga mais perto da nossa costa. A seguir são apresentadas algumas das espécies 

mais procuradas pelos pescadores amadores oceânicos na costa brasileira.

Nome popular: Marlim-azul
Nome científico: Makaira nigricans
Alcança 5m e pode pesar até 800kg

Nome popular: Agulhão-bandeira
Nome científico: Istiophorus albicans
Alcança mais de 3m e o recorde é 64kg

Nome popular: Espadarte
Nome científico: Xiphias gladius
Alcança 4,5m de comprimento e 600kg

Nome popular: Atum
Nome científico: Thunnus spp.
Existem várias espécies que alcançam de 50 a 700kg

Nome popular: Dourado-do-mar
Nome científico: Coryphaena hippurus
Alcança 2m e 40 kg

Nome popular: Barracuda
Nome científico: Sphyraena barracuda
Pode chegar a 3m e pesar 50kg

Figura 14.1 – Peixes de áreas oceânicas explorados pela pesca esportiva. 
Fonte: www.vivaterra.org.br. 
Fonte: Guia da Pesca Marinha e Guia de Recordes do IBAMA (2008).

Costa
Faixa de terra banhada pelo mar 
ou próxima ao mar. Litoral.
Oceânico 
Relativo ao oceano ou ao mar.
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14.2 Pesca amadora em áreas costeiras
São as pescarias mais diversificadas e as mais praticadas pelos pescadores 

amadores no Brasil. Como na pesca profissional as espécies-alvo variam con-

forme a época do ano e as características geográficas de cada local. Os pes-

cadores podem escolher qualquer modalidade esportiva. 

Nos estuários, a grande estrela é o robalo, mas é comum também a captura 

de corvinas, bagres, pescadas, badejos, espadas e outros peixes pequenos da 

maioria das espécies marinhas. 

Nos costões, ilhas e parcéis mais afastados, os pescadores amadores 

vão atrás de garoupas, badejos, marimbás, caranhas e sargos, assim 

como peixes que habitam regiões arenosas, pampos, corvinas, lingua-

dos, e aqueles que passam em cardumes como enchovas, xereletes, 

xaréus, vermelhos e olhos-de-cão, sem falar nos robalos que também 

frequentam esses locais. 

A pesca de praia se diferencia entre aquelas realizadas em praias fundas, co-

nhecidas como praias de tombo, ou em praias rasas, em que a profundidade 

vai aumentando gradativamente. Nas praias rasas, os arremessos devem são 

longos visando os canais. Os pescadores costumam utilizar mais de uma 

vara, de maneira que os arremessos sejam feitos a diferentes distâncias, para 

descobrir onde os peixes estão. 

Outra opção para a pesca no litoral são as plataformas marítimas, ou píeres. 

Existem várias nas regiões Sul e Sudeste e atraem uma legião de adeptos. 

É possível a captura de algumas espécies de cação, papa-terra, miraguaia, 

peixe-rei, pampo, xarelete e espada. Veja abaixo algumas espécies procura-

das pelos pescadores amadores nas regiões costeiras.

Nome popular: Robalo
Nome científico: Centropomus spp.
O robalo-flexa alcança 1,2m e 25 kg

Nome popular: Badejo
Nome científico: Mycteroperca spp.
Pode alcançar 80cm e pesar 10kg

Nome popular: Garoupa
Nome científico: Epinephelus marginatus
Alcança mais de 1,5m e 60kg
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Nome popular: Sargo-de-dentes
Nome científico: Archosargus probatocephalus
Alcança 90cm e pode pesar 10kg

Nome popular: Betara
Nome científico: Menticirrhus spp.
As maiores possuem cerca de 60cm e pesam 1,5kg

Nome popular: Miraguaia
Nome científico: Pogonias cromis
Alcança 1,7m de comprimento e 50kg

Nome popular: Xaréu
Nome científico: Caranx hippos
Alcança mais de 1m de comprimento e cerca de 25kg

Figura 14.2 – Peixes de áreas costeiras explorados pela pesca esportiva. 
Fonte: www.vivaterra.org.br.
Fonte: Guia da Pesca Marinha e Guia de Recordes do IBAMA (2008).

14.3 Pesca amadora em águas continentais
Nos rios pode-se pescar em todo tipo de habitat, dependendo da espécie de 

peixe que se pretende capturar e da época do ano. Nos poços profundos en-

contram-se os peixes de grande porte como piraíba, jaú, pirarara, surubim, 

pintado, caparari, tambaqui, pirapitinga. Nos baixios de praia, durante o dia, 

também é possível pescar surubim, caparari e pintado, além de arraias, pira-

nhas e bicuda. As corredeiras são ótimos locais para se pescar apapá, bicuda, 

dourado, matrinxã, cachorra. Nas beiras sombreadas com árvores frutíferas 

encontram-se matrinxã, jatuarana, pacu, piracanjuba, piraputanga, aracus/

piaus, pacus. Nos lagos estão os tucunarés, e outros ciclídeos, pescada, arua-

nã, tambaqui e pirapitinga, que também são encontrados nos igapós (lagoas 

formadas pela cheia de rios em áreas de floresta); a traíra e o trairão gostam 

de locais com plantas aquáticas, galhadas e pedrais. 

Quando se fala em pesca continental não podemos esquecer dos reservatórios. 

Estima-se que o Brasil tenha de 100 a 300 reservatórios com capacidade de 

armazenamento superior a 10 milhões de m³ de água. Construídos com a fina-

lidade de irrigação e de produção de energia elétrica esses locais também são 

outra opção para as pescarias. A proximidade de grandes cidades, o aumento 

significante de espécies de ambientes lênticos (parados) e a introdução de espé-

cies não-nativas, como o tucunaré e a pescada, piranhas e tilápias tem levado 

muitos pescadores amadores a procurarem esses locais. Algumas das espécies 

continentais procuradas pela pesca amadora estão apresentadas a seguir.
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Nome popular: Pintado
Nome científico: Pseudoplatystoma corruscans
Alcança mais de 1m e o recorde é 53kg

Nome popular: Tucunaré
Nome científico: Cichla spp.
Pode medir mais de 1m e o recorde é de 12,2kg

Nome popular: Tambaqui
Nome científico: Colossoma macropomum
Alcança 90cm e 45kg

Nome popular: Mandi, Bagre
Nome científico: Pimelodus spp.
As maiores espécies alcançam 50cm e cerca de 3kg

Nome popular: Pacu
Nome científico: Piaractus mesopotamicus
Alcança cerca de 50cm e pode pesar mais de 9kg

Nome popular: Bicuda
Nome científico: Boulengerella spp.
Atingem 1m e pesam 7kg

Nome popular: Dourado
Nome científico: Salminus spp.
Pode alcançar mais de 1m e 25kg

Figura 14.3 – Peixes de águas continentais explorados pela pesca esportiva. 
Fonte: www.vivaterra.org.br. 
Fonte: Guia da Pesca Marinha e Guia de Recordes do IBAMA (2008).

Atenção!
Tipos de iscas artificiais
Como muitos dos pescadores amadores procuram dar mais emoção as suas 

pescarias, a utilização de iscas artificiais serve para produzir uma pesca mais di-

nâmica, onde o pescador precisa movimentar a isca para que ela atraia o peixe. 

As iscas podem ser feitas de madeira, metal, plástico, borracha, imitando os 

alimentos que os peixes costumam comer ou alguma coisa que possa chamar 

sua atenção. Podem fazer barulho, brilhar como os peixes, ter cheiro etc. 

Assim como na pesca com iscas naturais, diferentes tipos de iscas artificiais 

foram criadas para se adequar as pescarias específicas. Basicamente são di-

vididas em iscas de superfície, de meia água, de fundo ou metálicas. Vamos 

conhecer algumas delas:

Iscas de fundo ou metálicas

Jig – anzol com cabeça de chumbo pode ou não 
apresentar adereço. É utilizado com minhocas 
e outros tipos de iscas de silicone, ou pode ser 
revestido de penachos, borrachas, pêlos, tecidos. 
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Grubs - iscas de silicone que imitam pequenos 
animais, crustáceos, insetos, larvas ou pequenos 
peixes. Devem ser colocados nas cabeças de Jig. 
Também servem para pesca na meia-água.

Colheres – são iscas simples, baratas e muito 
resistentes. Feitas de metal e com formato de 
colher atrai os peixes pelo reflexo do sol na parte 
metálica.

Spinner baits – composta por uma haste metá-
lica que tem um anzol com chumbo enfeitado por 
cerdas coloridas e colheres giratórias que servem 
para evitar enrosco.

Iscas de superfície

Stick – possuem um pequeno peso na extremi-
dade que as deixa na posição vertical quando 
paradas e quando em movimento imitam o nado 
de um peixe ferido.

Popper – possui a cabeça semelhante a uma 
boca, os movimentos imitam um pequeno peixe 
pastando.

Hélice – Possuem uma ou mais hélices. Imitam 
insetos e peixes em fuga atraindo predadores à 
longa distância.

Iscas de meia-água

Plugues – são iscas em formato de pequenos 
peixes, que se diferenciam por possuírem uma 
pequena barbela na parte inferior da cabeça. A 
barbela curta é utilizada para pesca de peixes 
que caçam próximos a superfície, a longa serve 
para peixes que habitam maiores profundida-
des, perto de pedras, troncos caídos e galhos 
submersos.

Você pode ler mais sobre as iscas 
artificiais você pode acessar o 
site: http://www.guiasdepesca.
com.br/cms/
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Resumo
•	 A pesca amadora pode ser classificada de acordo com a área onde ocorre 

em pesca oceânica, costeira e pesca em águas continentais. 

•	 A pesca oceânica ainda é pouco explorada no Brasil.

•	 A pesca costeira é a mais praticada pelos pescadores amadores no Brasil.

•	 A pesca em águas continentais é realizada em rios, lagos e reservatórios. 

Algumas espécies foram introduzidas em águas continentais.

Atividades de aprendizagem
1. No Brasil existem mais de 100 espécies de peixes alvo da pesca amadora. 

Faça uma lista com o nome de alguns peixes que você conhece que são 

explorados pela pesca comercial e pela pesca amadora nos ambientes 

marinho e de água doce.
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2. Pesquise qual ou quais das espécies apresentadas na aula de hoje mos-

tram sinais de diminuição dos estoques. Escreva o nome delas abaixo.

3. Na sua opinião a introdução de espécies exóticas nos reservatórios é uma 

medida correta? Explique porquê.  
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e-Tec Brasil

Aula 15 -  Turismo pesqueiro:  
aspectos legais

Não podemos falar de alternativas de renda geradas pela pesca amadora 

sem considerar os aspectos legais que cercam esse setor econômico. A 

partir desta aula vamos conhecer um pouco sobre a legislação, os proce-

dimentos e elementos essenciais que devem ser conhecidos por aqueles 

que pretendem embarcar nos negócios que são específicos da cadeia do 

turismo de pesca. A aula de hoje tem o objetivo de mostrar a vocês a im-

portância dos dispositivos legais estabelecidos pela Capitania dos Portos, 

pelo IBAMA e pelo Código de Defesa do Consumidor, que orientam as 

atividades presentes no turismo de pesca no Brasil. 

As informações da aula de hoje foram retiradas do Guia de Pesca Amadora: 

peixes de água doce (2008), do Guia de Pesca Amadora: peixes marinhos, 

(2006), ambos documentos produzidos pelo IBAMA/PNDA, e do documento 

Turismo Pesqueiro: orientações básicas, do Ministério do Turismo. 

15.1 Legislação para o turismo de pesca
Embarcações-hotéis e restaurantes 
O Ministério do Turismo e a Capitania dos Portos estão estudando as formas 

para a estruturação do cadastro de barcos-hotéis e restaurantes flutuantes, 

já que existe uma boa demanda, principalmente da Região Norte do país. 

Para aqueles que quiserem estabelecer empreendimentos náuticos, de transpor-

te, alimentação ou hospedagem, as regras são estabelecidas pelo Decreto-Lei 

n.° 3.438/41 e a Instrução PORTOMARINST n.° 318.001/80 da Capitania dos 

Portos. Além disso, qualquer embarcação brasileira deve obedecer à legislação 

prevista pela Capitania dos Portos, destacando-se os seguintes procedimentos: 

 – Inscrição na Capitania dos Portos, suas agências ou delegacias (CP/

DL/AG). Somente as embarcações pequenas sem propulsão e os dis-

positivos flutuantes destinados a serem rebocados, com até 10 me-

tros de comprimento, estão dispensados da inscrição. 

 – Registro no Tribunal Marítimo sempre que sua Arqueação Bruta ex-

ceder a 100. 

 – Contratação de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Embarcações ou por suas Cargas (DPEM). 
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15.2 Guias de pesca esportiva
Em relação aos guias de pesca, o Ministério do Turismo contempla os mes-

mos como guia de turismo especializado em atrativos naturais. O IBAMA, por 

meio por meio do Programa Nacional de Desenvolvimento da Pesca Ama-

dora, vem formando guias de pesca em parceria com os Sebrae estaduais e 

prefeituras municipais, governos estaduais, associações de turismo, associa-

ções de pescadores artesanais e outras organizações não governamentais. 

Os cursos tratam de temas relevantes para aqueles que pretendem conduzir 

pescadores amadores em suas práticas de pesca como, ética e etiqueta pro-

fissional, turismo, comunicação, higiene e segurança no trabalho, direito e 

legislação, técnicas de lazer e recreação, informática e, princípios de ecologia 

e proteção ao meio ambiente. 

O objetivo é melhorar a capacitação profissional dos guias e piloteiros, para 

seu crescimento pessoal, social e econômico, bem como preparar hotéis, 

pousadas e estruturas receptivas do turista de pesca para que ofereçam ser-

viços com melhor qualidade. Além de se tornar agente do incentivo ao tu-

rismo em sua região, o guia de pesca associa a defesa do meio ambiente à 

continuidade de sua atividade profissional, constituindo-se em importante 

agente educativo e fiscalizador do meio ambiente. 

Da mesma forma que a pessoa interessada em investir no turismo de pesca 

deve conhecer a legislação referente a embarcações, deve também, conhe-

cer a legislação referente ao tratamento aos clientes. O Código de Defesa do 

Consumidor, estabelecido pela Lei n.º8.078/90 como forma de proteção e 

defesa dos direitos dos consumidores, é um documento importante e deve 

ser conhecido. 

Para refletir...
Uma das questões muito discutidas e incentivadas no momento atual é 

o direito de acessibilidade a todos, sendo de grande valia a qualquer em-

preendedor prestar atenção nas adaptações necessárias aos portadores de 

deficiência. Todos têm direito de curtir uma aventura!

15.3 O turista de pesca
Ainda temos poucas informações sobre o perfil de turista de pesca no Brasil. 

Um estudo publicado no ano 2001 pela EMBRAPA (Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária) sobre o turista de pesca amadora do Pantanal nos 

Você pode conhecer o Código 
do Consumidor acessando aqui: 

http://www.idec.org.br.
Os marcos legais sobre 

acessibilidade estão disponíveis 
na internet em: http://www.

presidencia.gov.br/sedh/corde.
Você também pode consultar 
o documento de orientações 

básicas para acessibilidade 
no turismo desenvolvido pelo 
Ministério do Turismo: http://

www.turismo.gov.br.
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diz um pouco sobre o perfil do pescador amador que frequenta as águas do 

estado do Mato Grosso do Sul.

Quadro 15.1 - Perfil do turista de pesca no Pantanal do Mato Grosso do Sul

Idade Entre 30 e 50 anos

Figura 15.1 Pescador
Fonte http://reporterdebasto.blogspot.com.

Gasto anual com o a prática R$ 1.500,00

Homens 99%

Número de pessoas por grupo 7 a 8

Profissionais liberais 32%

Comerciantes 27%

Prestadores de Serviço 16%

Empresários 13%

Fonte: Embrapa, 2001/dados coletados em 1994

•	 O turista é preocupado com a conservação da natureza e procura inter-

ferir o mínimo possível nos recursos naturais e na vida da comunidade 

local; 

•	 são pessoas que viajam a partir de lugares distantes e voltam diversas 

vezes atraídos pela grande variedade de peixes; 

•	 muitos já são adeptos do pesque e solte.

15.4 O pesque e solte 

Figura 15.2 – Pescador devolvendo o peixe a água. 
Fonte: www.amazonnemo.com.br.

Uma realidade incontestável nos dias de hoje é que nossos rios, mares e ca-

nais estão menos piscosos que alguns anos atrás. Preocupados com a queda 

dos estoques e com a intenção de continuar realizando a atividade por um 
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longo período de tempo muitos pescadores amadores estão aderindo a prá-

tica do pesque e solte, já que para eles o que vale é a pescaria e não levar 

um montuado de peixes para casa. 

É cada vez maior o número de pescadores amadores que adeptos a modali-

dade de pesca esportiva realizam também a prática do pesque e solte. Essa 

filosofia é importante para comunidades de pescadores profissionais que 

desejam investir nos negócios relacionados ao turismo de pesca. Divulgando 

a prática do pesque e solte se evitam conflitos maiores entre profissionais e 

amadores e não aumentamos a degradação dos estoques. 

O pesque e solte não é simplesmente devolver o peixe à água, mas praticar 

uma pescaria que permita a sobrevivência do peixe. Para isso, existem al-

gumas regras que podem auxiliar numa maior chance de sobrevivência dos 

peixes:

•	 Local da fisgada: seria ideal que todos os peixes fossem fisgados pelo 

beiço superior ou inferior, mas isto nem sempre acontece. 

•	 Profundidade: quando pesca em profundidades acima de 30 pés, deve-

-se trazer o peixe devagar para o barco. Isto permite que o peixe faça 

descompressão (ajustar-se a mudança de pressão da água). Faça pausas 

quando recolher o peixe e espere que as bolhas d’água, resultantes da 

descompressão dos peixes, aflorem à superfície, os peixes são adaptáveis 

como qualquer pessoa. Se puxarmos o peixe apressadamente, ele morrerá. 

•	 Temperatura da água: lutar com um peixe por um longo período de 

tempo em águas mais quentes aumenta as suas possibilidades de morrer. 

quando a temperatura da água é alta, o peixe se cansa mais rapidamente 

devido ao aumento do ácido lático que aparece no seu sistema (o que é 

acido lático?). Quando a pesca é realizada em águas com temperatura 

alta, deve-se recolher o peixe o mais rápido que puder, use uma linha 

mais grossa que o normal ou não pesque nesse dia.

•	 O equipamento de pesca deve ser equilibrado, por exemplo, uma 

linha muito fina para um peixe grande, pode fazer com que a briga de-

more demais, cansando o peixe além de sua capacidade de resistência. 

•	 Deve-se dar preferência a anzóis sem farpa, que machucam menos 

os peixes e também o pescador, em caso de acidente. Com os anzóis sem 
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farpa, os peixes grandes são capturados mais facilmente, porque, como 

eles têm a boca mais dura, o ressalto da farpa dificulta a perfuração. 

•	 Iscas naturais ou iscas artificiais pequenas entram mais profun-
damente na garganta ou nas guelras. Nunca puxe a linha quando o 

anzol estiver na garganta do peixe. Corte a linha e devolva rapidamente 

o peixe à água, aumentando suas chances de sobrevivência. 

•	 Ao retirar o peixe da água tome cuidado na hora de soltar o 
anzol. Primeiro deve-se imobilizar o peixe, pois qualquer movimento 

brusco poderá machucá-lo, além de fazer o anzol escapar e ferir o 

pescador. O ideal é não usar nenhum equipamento e as mãos devem 

estar molhadas. Alguns equipamentos, como o puçá, alicate e bichei-

ro, facilitam o manuseio e, se usados de forma adequada, não são 

muito prejudiciais. 

•	 Nunca segure o peixe pelas brânquias (guelras), pois é o mesmo 

que segurar o pulmão. Quanto menos tempo um peixe permanecer fora 

d’água, melhor. E de preferência na posição horizontal. 

•	 Existe uma diferença entre soltar o peixe e simplesmente jogá-lo 
na água. Cansado ele se torna presa fácil para espécies predadoras. Na 

hora de devolvê-lo à água, o certo é segurá-lo pela nadadeira caudal com 

uma das mãos e posicionar a outra sob o ventre. 

Atenção!
Apetrechos de pesca que auxiliam na prática do pesque e solte:

•	 alicate de contenção - serve para segurar o peixe pela boca, imobilizan-

do-o enquanto se retira o anzol. Ao usá-lo, deve-se tomar cuidado para 

não espremer a língua nem machucar as guelras do peixe.

•	 bicheiro - um cabo com um gancho na ponta usado para imobilizar pei-

xes de médio e grande portes. Serve para perfurar a mandíbula do peixe, 

de dentro para fora. Também deve-se tomar cuidado para não espremer 

a língua nem machucar as guelras do peixe. 

•	 puçá - um arco de alumínio com uma rede com malhas grandes. Serve 

para pegar e segurar o peixe, enquanto se retira o anzol. Redes de algo-

dão machucam menos o peixe. 
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•	 alicate bico fino - serve para retirar o anzol do peixe com segurança e 

também para pequenos consertos. Muito útil para quem pesca com iscas 

artificiais. 

Nunca solte um peixe antes 

que ele esteja totalmente re-

cuperado.

Figura 15.3 – Pescador 
segurando um Tucunaré 
com auxílio de um alica-
te de contenção.
Fonte: Acervo do autor.

Resumo
•	 As embarcações que se destinam ao turismo de pesca devem obedecer a 

regras estabelecidas pela Capitania dos Portos.

•	 O IBAMA, por meio por meio do Programa Nacional de Desenvolvimento 

da Pesca Amadora tem apostado na formação de guias e condutores de 

pesca das comunidades locais.

•	 Além da legislação referente às embarcações a pessoa que deseja traba-

lhar com o turismo de pesca deve conhecer os direitos do consumidor. 

•	 O pesque e solte é uma prática estimulada para os pescadores amadores 

e não é simplesmente devolver o peixe à água, mas praticar uma pescaria 

que permita a sobrevivência do peixe. 

Atividades de aprendizagem
1. Quais temas são relevantes para a pessoa que quer trabalhar como guia 

de pesca? 

Embarcações, Navegação e Noções de Turismo Pesqueiroe-Tec Brasil 94



2. O que é pesque e solte? Você acredita que a prática do pesque e solte é 

válida para a preservação dos estoques pesqueiros? 

3. Dê três sugestões de como aumentar as chances de sobrevivência dos 

peixes no caso da modalidade pesque e solte.

4. Existe turismo pesqueiro na sua região? Como é o perfil do turista de 

pesca da sua região?
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e-Tec Brasil

Aula 16 -  Turismo pesqueiro:  
aspectos legais (continuação)

Não pense que os pescadores amadores estão livres de cumprir regras e 

de pensar na conservação dos ambientes e dos recursos. Apesar de não 

explorar os ambientes aquáticos de forma comercial, devido ao grande 

número de praticantes, a pesca amadora não gerenciada também pode 

trazer sérias consequências ao estoque de pescados e gerar conflitos com 

as atividades paralelas que ocorrem sobre as mesmas águas desejadas por 

esses pescadores. Ao final da aula de hoje vocês conheceram um pouco 

mais sobre as regras para utilização de apetrechos, cotas e tamanhos de 

captura, períodos de defeso, áreas e espécies proibidas para a prática de 

pesca amadora, estabelecidos pela Portaria do IBAMA nº 04/2009. 

16.1  As regras para a prática de pesca ama-
dora

Os pescadores amadores, assim como os demais usuários dos ambientes 

aquáticos e dos recursos pesqueiros, devem obedecer alguns procedimentos 

para realizar a atividade. As pessoas que pretendem trabalhar com o turismo 

de pesca também devem estar informadas e saber repassar todas as normas 

existentes para a realização da pescaria. 

É a Portaria do IBAMA nº 04/2009 que estabelece normas gerais para o exer-

cício da pesca amadora em todo território nacional, inclusive as competições 

e cadastros de entidades ligadas à pesca amadora.

16.1.1 Regras para a pesca amadora responsável:
1. Portar a Licença de Pesca Amadora.

2. Utilizar somente os equipamentos permitidos (linhas de mão, caniço 

simples, caniço com molinete ou carretilha, e anzóis simples ou múlti-

plos, com isca natural ou artificial, puçá e, somente para pesca marinha 

a tarrafa). 

3. Obedecer às cotas de captura.

4. Respeitar os tamanhos mínimos de captura de cada espécie. 
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5. Respeitar as regras estabelecidas durante os períodos de defeso.

6. Não pescar em áreas proibidas. 

7. Não pescar espécies proibidas.

8. Não introduzir espécies exóticas.

16.1.2 A Licença de Pesca Amadora 

Figura 16.1 – Modelo da Licença de Pesca Amadora. 
Fonte: www.ibama.gov.br/

A licença é obrigatória para todo pescador que utiliza molinete/carretilha 

ou pesca embarcado. São dispensados do licenciamento e podem requerer 

Carteira de Identificação de caráter optativo: 

•	 os pescadores desembarcados que utilizam somente linha de mão, ou 

vara, linha e anzol; 

•	 pescadores menores de 18 anos, mas sem o direito a transportar peixes; 

•	 os aposentados, homens acima de 65 anos, mulheres acima de 60 anos, 

desde que não sejam filiados a clubes ou associações de pescadores ama-

dores.
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A Licença de Pesca Amadora tem caráter ESPECIAL e é válida por 1 (um) ano, 

devendo ser devidamente renovada pelo pescador que queira continuar a 

realizar a pesca como lazer. Para os aposentados ou maiores de 65 anos (60 

anos no caso de mulheres) a Licença de Pesca Amadora é de caráter PERMA-

NENTE e não precisa ser renovada. 

Até o começo de 2009 o IBAMA era o órgão responsável por emitir a licença 

de pesca aos pescadores amadores. Atualmente, é o Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA) quem realiza o cadastro e emite as licenças, assim como 

no caso do Registro Geral da Pesca, obrigatório aos pescadores profissionais. 

Alguns estados possuem legislação pesqueira e emitem Licença de Pesca 

Amadora. O pescador amador pode optar entre a licença federal, que é 

válida em todo o território nacional, e a licença estadual, que só vale para o 

estado emissor. As licenças são distintas para cada categoria de pesca: 

Categoria A - Pesca desembarcada

Categoria B – Pesca embarcada

Categoria C – Pesca subaquática

A licença emitida para a Categoria A só vale para a pesca desembarcada, já 

se o pescador obter a licença para a Categoria B, ele pode pescar de forma 

embarcada e desembarcada. E, a Categoria C cobre as categorias A e B. No 

entanto, é preferível que somente aqueles que realizem a pesca subaquática 

tenham a licença da Categoria C. 

16.2 Períodos de defeso e áreas proibidas
O pescador amador deve respeitar os períodos de proibição da pesca das 

espécies protegidas. Nas pescarias de água doce, o defeso é estabelecido 

principalmente durante as migrações de reprodução do animal (piracema), 

que abrange os meses de novembro e fevereiro, quando os cardumes rea-

lizam as migrações de desova, com algumas variações anuais dependendo 

das condições de nível d’água de cada bacia hidrográfica. 

Algumas espécies que não realizam migrações de desova e são importantes 

para a pesca esportiva têm sua pesca liberada o ano todo, desde que se res-

peite a cota e o tamanho mínimo de captura. Eventualmente, as regras para 
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o defeso podem estar menos rígidas em função da bacia hidrográfica, sendo 

a pesca permitida, mas a cota de captura menor. 

Considerações sobre as áreas proibidas para a pesca:

•	  Nas Unidades de Conservação de Proteção Integral, é proibido pescar.

•	  Nos rios ou trechos de rio em que a pesca comercial é proibida e a pesca 

amadora liberada desde que o pescador solte todos os peixes. 

•	 Em conjunto de lagos em que haja rodízio proibindo-se a pesca alterna-

damente em cada um deles. 

•	 Em lagoas de crescimento de peixe, cuja pesca é proibida em alguns 

Estados. Pesca próxima a barragens, cachoeiras e confluências de rios 

também é proibida, por serem lugares onde os peixes se concentram e 

também por ser perigoso. A extensão da área proibida aumenta no pe-

ríodo de defeso.

Os períodos de defeso e as restrições para a pesca podem mudar a cada ano, 

o que faz fundamental sempre consultar as Instruções Normativas do Minis-

tério do Meio Ambiente, que regulamentam a pesca nesse período.

16.3  Cotas de captura e transporte para a 
pesca amadora 

O pescador amador deve respeitar as cotas de captura e transporte estabe-

lecidas para cada estado ou área de pesca. Mais do que isso, ter consciência 

de não voltar para casa com mais peixe do que vai consumir, apenas por 

vaidade de pescador.

Tabela 16.1 – Cotas de captura e transporte para a pesca amadora

ESTADO
COTAS DE CAPTURA

LEGISLAÇÃO
ÁGUAS CONTINENTAIS ÁGUAS MARINHAS 

Amazonas 10kg + 1 exemplar (exceto tucunaré) -
Decreto n° 
22.747/2002

Goiás
5kg + 01 exemplar (exceto pirarucu, 
filhote/piraíba, pirarara)

-
Portaria Agência 
Ambiental de Goiás 
nº 03/2003

Mato Grosso 10kg + 1 exemplar - Lei n° 7.881/2002

Mato Grosso do Sul 10kg + 1 exemplar + 5 piranhas -
Resolução SEMAC/
MS nº 04/2007

Para consultar as Instruções 
Normativas do Ministério do 
Meio Ambiente acesse o site: 

http://www.ibama.gov.br.
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Minas Gerais 10kg + 1 exemplar -
Portaria IEF nº 
037/2003

Pará 10kg + 1 exemplar - Lei Nº 6.167/1998

Rondônia
5kg na Bacia Guaporé/Mamoré
10 kg + 1 exemplar nas outras 
bacias

-

Portaria IBAMA nº 
06/2002
Portaria IBAMA nº 
30/2003

Tocantins 5kg ou 1 exemplar -
Portaria Naturatins 
nº 017/2001

Demais estados 10 kg + 1 exemplar 15kg + 1 exemplar
Portaria IBAMA nº 
30/2003

Fonte: IBAMA – Guia de pesca marinha (2006)

16.3.1  Tamanhos mínimos de captura e transpor-
te para a pesca amadora 

Os pescadores amadores devem respeitar os tamanhos mínimos de captura 

e ter o bom senso de soltar os peixes jovens de espécies que ainda não têm 

tamanho mínimo estabelecido, bem como os peixes muito grandes. Abaixo, 

a tabela 16.2 apresenta os nomes e tamanhos mínimos para pescados ma-

rinhos, estuarinos e continentais.

Tabela 16.2 – Tamanhos mínimos de captura para espécies marinhas

Nome popular Nome científico Tamanho  
mínimo (cm)

Anchova Pomatomussaltatrix 35

Badejo-de-areia Mycteropercamicrolepis 30

Badejo-mira Mycteropercaacutirostris 23

Badejo-quadrado Mycteropercabonaci 45

Bagre Cathoropsspixii 12

Bagre Genindesgenidens 20

Bagre-branco Genindesbarbus 40

Batata Lopholatilusvillarii 40

Cabrinha Prionotuspunctatus 18

Cação-anjo-asa-longa Squatinaargentina 70

Cação-listrado/Cação-malhado Mustelusfasciatus 100

Castanha Umbrinacanosai 20

Corvina Micropogoniasfurnieri 25

Garoupa Epinephelusmarginatus 47

Goete Cynoscionjamaicensis 16

Linguado Paralichthyspatagonicus/ P.brasiliensis 35

Miraguaia Pogoniascromis 65

Palombeta Chloroscombruschrysurus 12

Pampo-viúva Paronasignata 15
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Pampo/gordinho Peprilusparu 15

Papa-terra-brancaouBetara Menticirrhuslittoralis 20

ParatiouSaúba Mugilcurema 20

Peixe-espada Trichiuruslepturus 70

Peixe-porco, Peroá Cangulo(*) Balistescapriscus/B.vetula 20

Peixe-rei
Odonthestesbonariensis/   Atherinellabrasi-
liensis

10

Pescada-olhuda / Maria-mole Cynoscionstriatus 30

Pescadinha Macrodonancylodon 25

Robalo-flecha Centropomusundecimalis 50

Robalo-pebaoupeva Centropomusparallelus 30

Sardinha-lage Opisthonemaoglinum 15

Tainha Mugilplatanus/MugilLiza 35

Trilha Mullusargetinae 13

Tubarão-martelo-liso Sphyrnazygaena 60

Tubarão-martelo-recortado Sphyrnalewini 60

Fonte: IBAMA – Guia de pesca marinha (2006)

Para a pesca continental os tamanhos mínimos são diferentes segundo as 

áreas de pesca. Para entender os dados apresentados na tabela de tamanhos 

mínimos de peixes de água doce você deve considerar:

Área 01 - Região Sul, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro; 

Área 02 - Bacia Amazônica 

Área 03 - Bacia do Rio Paraná  

Área 04 - Bacia do Rio São Francisco 

Área 05 - Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Área 06 - Bacia dos Rios Araguaia/Tocantins 

Área 07 -  Trecho entre as cabeceiras do Rio Araguaia em Goiás até o Mu-

nicípio de Antônio Rosa, em Mato Grosso 

Área 08 - Estado de Mato Grosso do Sul 

Área 09 - Estado de Mato Grosso 

Área 10 - Estado de Minas Gerais
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Tabela 16.4 Tamanhos mínimos de captura para espécies de água doce

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO
ÁREAS DE PESCA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Apapá, dourada Pelonna castelnaeana             50      

Armado
Oxydoras kneri, Pterodoras 
granulosus

35   40   35          

Aruanã Osteoglossum bicirrhossum   44         50      

Aruanã-preto Osteoglossum ferreirai   40                

Barbado Barbado Pinirampus pirinampu     50   60   50 60 60 50

Bargada Sorubimichthys planiceps             80      

Bicuda SP Boulengerella                 40  

Cachorra Hydrolycus scomberoides             50   40  

Cachara, surubim Pseudoplatystoma fasciatum 80 80 70   80 70 70 80 80  

Caranha, pirapitinga Piaractus brachypomus             40   40  

Caparari Pseudoplatystoma tigrinum   80                

Corvina sp. Plagioscion         30          

Corvina
Pachyurus francisci, P. squami-
pinnis

      25           30

Corvina, pescada Pachyurus schomburgkii             20      

Corvina Plagioscion squamosissimus 25     25   20 20      

Curimatã-pacu Prochilodus marggravii       40           40

Curimbatá spp Prochilodus .     38              

Curimbatá Prochilodus lineatus, P. scrofa 30       38     38 30 30

Urimatã-pioa
Prochilodusaffinis C Prochilodus 
affinis

30     30           38

Curimatã Prochilodus nigricans   25       20 20      

Dourada Brachyplatystoma flavicans                 80  

Dourado
Salminus brasiliensis, S. 
maxillosus

55   60 60 65     65 65 60

Jaú
Paulicea luetkeni, Zungaro 
zungaro

80   90   95   80 95 90  

Jurupensém Sorubim lima         35       35  

Jurupoca Hemisorubim plathyrhynchos         40       40  

Mandi, ma di-amarelo Pimelodus maculatus 18   25             25

Mandi SP Pimelodus sp.       15            

Mandiaçu Mandi açu
Duoplatinusemarginatus Duo-
platinus emarginatus

                  30

Mandubé, fidalgo Ageneiosus brevifilis             35      

Matrinxã Brycon brevicauda             30     25

Matrinxã spp Brycon .                 40  

Matrinxã Brycon lundii       22           25

Pacamão, bagre-sapo
Pseudopimelodus zungaro, P. 
fowleri

    30             30

Pacamão Lophiosilurus alexandri       40           40
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Pacu Piaractus mesopotamicus 40   45   45     45 45 30

Pacu Myleus micans       40           40

Pacu spp Mylossoma .                 20  

Pati Pseudopimelodus pati         65          

Piau, piapara
Leporinusobtusidens Leporinus 
obtusidens

25   40   25         25

Piau, piapara
Leporinus elongatus, L. crassila-
bris, L.spp

30   40 30 30       20 40

Piau-três-pintas Leporinus reinhardti, L. Friderici     25             25

Piau-flamengo Leporinus fasciatus             20      

Piauverdadeiro Piau-
-verdadeiro

Leporinuspiau Leporinus piau                   30

Piavuçu Leporinus macrocephalus         38     38 35  

Piau-cabeça-gorda Schyzodon fasciatus             30      

Piau-catingudo, piava Schizodon Borelli     25           25  

Pintado Pseudoplatystoma corruscans 80   90 80 85     85 85 80

Piracanjuba, matrinxã Brycon hilarii 40   40              

Piracanjuba Brycon lundii                   30

Piraíba, filhote Brachyplatystoma filamentosum             100   90  

Piraputanga Brycon hilarii         30     30 30  

Pirarucu Arapaima gigas   150       150 150      

Pirarara Phractocephalus hemioliopterus                 90  

Tabarana, tubarana Salminus hilarii                   35

Taguara, timboré
Schizodon nasutus, S. knerii, 
S. Borelli

    25             25

Tambaqui Colossoma marcopomum   55                

Traíra Traíra
Hopliasmalabaricus Hoplias 
malabaricus

    25             30

Tucunaré spp Cichla .   25       35 35      

Sarapó Gymnotus carapo     20             30

Fonte: IBAMA – Guia de pesca amadora continental (2008).

Curiosidades!
Você sabe como medir o tamanho de um peixe?

Figura 16.2 - Peixe.
Fonte: www.vivaterra.org.br.

Para saber se o peixe capturado está 

abaixo do tamanho mínimo deve-se 

considerar a medida entre a ponta do 

focinho e o final da nadadeira caudal, 

como no desenho abaixo.

Para a pesca amadora com fins 
ornamentais e de aquariofilia 

fica estabelecido o limite máximo 
de 40 indivíduos por pescador 
amador, para peixes de águas 

continentais, e 10 indivíduos por 
pescador, para peixes de águas 

marinhas e estuarinas, sem 
prejuízo das normas referentes 

a tamanho mínimo e limite 
de peso, à que por ventura a 

espécie possa estar submetida.
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16.3.2  Mais regras importantes sobre o transporte 
de pescado por pescadores amadores:

 – O pescador amador não pode armazenar e transportar pescado em 

condições que não permitam sua identificação, sem cabeça, nadadei-

ras, escamas ou couro, ou em forma de postas ou filés; 

 – Somente peixes com comprimento total maior ou igual a um metro 

(100 centímetros) podem ter a cabeça separada do corpo desde que 

as duas partes (corpo e cabeça) estejam em condições que permitam 

sua identificação; 

 – O pescado deve ser armazenado em local de fácil acesso à fiscaliza-

ção. Na fiscalização o pescador amador deverá apresentar um docu-

mento de identidade e a Licença de Pesca Amadora, com comprova-

ção do recolhimento da taxa correspondente;

 – No caso de transporte interestadual do pescado, o pescador amador 

deverá providenciar o comprovante de origem, junto aos órgãos com-

petentes; 

 – O pescador amador licenciado deve acompanhar a carga em todo o 

trajeto do transporte; 

Importante!
Instruções Normativas são documentos de ato administrativo de qualquer 

autoridade pública, que contém instruções acerca da aplicação de leis ou 

regulamentos, recomendações de caráter geral ou normas de execução 

de serviço. 

Alguns estados possuem legislação específica para cotas e tamanhos míni-

mos de captura, valem aqueles estabelecidos em legislação estadual, desde 

que mais restritivos que a legislação federal. O pescador também deve res-

peitar as áreas proibidas para a pesca estabelecidas em legislação federal e 

estadual. Algumas Instruções Normativas importantes por bacia hidrográfica:

•	 Bacia do Araguaia - Instrução Normativa n° 49/05

•	 Bacia do Atlântico Leste - Instrução Normativa n° 196/08

•	 Bacia do Atlântico Sudeste - Instrução Normativa n° 195/08

•	 Bacia do Paraguai - Instrução Normativa n° 201/08 

•	 Bacia do Paraná - Instrução Normativa n° 25/09
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•	 Bacia do Parnaíba - Instrução Normativa nº 40/05

•	 Bacia do São Francisco - Instrução Normativa n° 50/07

•	 Bacia amazônica - Portaria Normativa n° 48/07

•	 Bacia do Uruguai - Instrução Normativa n° 193/08

•	 Bacias dos demais rios do RS e SC - Instrução Normativa n° 197/08

Você pode saber sobre  
as regulamentações para  

a pesca amadora acessando o 
site do IBAMA:  

http://www.ibama.gov.br.

Resumo
Os pescadores amadores devem obedecer as regras estabelecidas pela Porta-

ria n° 04/09 do IBAMA referentes à Licença de Pesca Amadora; 

Eles também precisam obedecer às regras referentes aos apetrechos, cotas e 

tamanhos de captura, períodos de defeso, áreas e espécies proibidas. 

Atividade de aprendizagem
1. Quais são as regras para a prática de pesca amadora?

2. Escolha duas Instruções Normativas citadas nessa aula e pesquise quais 

são os estados de abrangência, o período, quais os tipos de pesca permi-

tidos e proibidos e quais as espécies não podem ser capturadas. 
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e-Tec Brasil

Aula 17 –  Trabalhando no mercado do 
turismo de pesca

Agora vocês já conhecem as regras e a situação atual do turismo pesquei-

ro no Brasil. Na aula de hoje vamos aprender como identificar agentes e 

parceiros e como promover a comercialização da pescaria. As informações 

da aula de hoje foram baseadas principalmente no documento “Turismo 
e Pesca: orientações básicas” (Ministério do Turismo, 2008). 

Vamos começar essa aula com um relato de um pescador amador após o 

retorno de uma viagem de pesca:

“Fui pescar na represa de Castanhão (Ceará), é uma represa pe-
rigosa para quem não a conhece e se aventura sem guia. Por ser 

grande, quando venta é necessário procurar abrigo nas margens. 
Além disso, tem locais em que existem muitas pedras submersas 
e oferece perigo à navegação, dependendo da altura das águas, 

principalmente se não conhecemos bem a região.”

Ninguém melhor que a própria comunidade local para se locomover em 

áreas de grande extensão e saber os melhores locais para a pesca. É preciso 

apenas sua capacitação para condução de turistas e aperfeiçoamento no uso 

das embarcações e novas tecnologias da área. Nessa aula iremos conhecer 

algumas informações importantes para quem quer trabalhar como condutor 

de pescadores amadores. 

17.1  Como desenvolver o turismo de pesca 
responsável em minha comunidade? 

É fato que muitos pescadores têm sofrido sérias consequências devido a este 

tipo de atividade mal gerenciada, mas também é fato que atualmente, al-

gumas comunidades de pesca que sofrem com a escassez dos recursos, têm 

encontrado no setor do turismo de pesca uma alternativa de complementar a 

renda de suas pescarias sem precisar se distanciar de suas práticas tradicionais. 

Para o desenvolvimento do segmento, deve-se considerar a viabilidade da 

região e sua atratividade, que está diretamente relacionada com a presença 

de peixes de interesse da pesca esportiva. O turismo de pesca pode ser de-

senvolvido se observadas algumas variáveis. 
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A primeira delas é a existência de espécies de peixes específicas de atrativi-

dade à pesca esportiva. Nós já conhecemos algumas das espécies que têm 

atratividade para a pesca esportiva nas aulas anteriores, mas os Guias de Pes-

ca publicados pelo PNDPA, disponibilizados pelo IBAMA trazem uma relação 

bem mais completa sobre essas espécies.

A infra-estrutura básica e de apoio para o turista de pesca, as condições de 

acesso aos locais, a capacidade de suporte do corpo d’água e de sua mar-

gem, a sustentabilidade da paisagem no entorno e o respeito à legislação 

também são variáveis que devem ser consideradas para que o turismo pes-

queiro tenha sucesso. 

17.1.1 O atrativo principal: o peixe! 
O peixe é o atrativo principal do produto, pois é o que motiva a ida do tu-

rista até o destino. Como o produto do turismo de pesca é diferenciado, é 

importante que o guia de pesca conheça alguns elementos como: espécies 

de interesse existentes na região; hábitos alimentares dos peixes; melhores 

lugares para pesca; épocas apropriadas de pesca; segurança; embarcações e 

equipamentos utilizados e; acesso facilitado a informações, principalmente 

quanto à legislação.

Convém chamar atenção para o comportamento das diferentes espécies, 

pois peixes como o tucunaré são muito agressivos; a carpa precisa que a isca 

esteja em movimento etc. Merecem destaque ainda os hábitos alimentares 

dos peixes, item importante para que se possa definir o tipo de isca a ser 

utilizada na captura. 

São utilizados dois tipos de iscas para a captura, a natural ou viva e a artificial. 

A isca viva para ser comercializada deve obedecer aos critérios constantes em 

Lei de cada Estado. Outra preocupação em relação à isca viva é a sustentabili-

dade, pois ela é alimento de aves e outras espécies de peixes. Alguns pesqui-

sadores sugerem que, para diminuir a mortalidade das iscas vivas capturadas, 

que são uma oportunidade de trabalho dos residentes locais, sejam utilizados 

técnica, equipamentos e treinamentos com os pescadores de iscas vivas para 

se obter um manejo sustentável e a seletividade na captura. Outra opção é o 

cultivo de iscas, assunto que será abordado nas aulas 19 e 20. 

Outras informações relevantes dizem respeito à estimativa da quantidade 

de peixes existentes no lugar, a dinâmica reprodutiva da ictiofauna, o que 

define as possibilidades de pesca e atende às recomendações discutidas an-

Você já deu uma olhada 
nesses guias? Não perca a 

oportunidade, você pode 
encontrar os guias em:  

http://www.ibama.gov.br. 

Entorno  
Em volta de alguma coisa.
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teriormente. Portanto, o incentivo a pesquisas sobre essas questões é neces-

sário para que o atrativo principal do segmento não entre em extinção e se 

avalie o tipo de pesca permitido na região. É recomendável que se desen-

volvam materiais informativos como manuais e sítios eletrônicos sobre essas 

peculiaridades em cada região. 

Você pode sugerir estudos aos centros de pesquisa próximos a sua região, 

também pode sugerir que a secretaria ligada ao turismo da sua cidade reali-

ze uma pesquisa sobre o perfil dos turistas de pesca que frequentam o local. 

Assim, se terá um maior conhecimento acerca dos turistas e da situação dos 

recursos, tornando a atividade organizada e dando mais garantia de sucesso 

ao seu negócio.

17.2  Fatores essenciais para o Turismo de 
Pesca

O desenvolvimento sustentável do segmento atento aos mais elevados pa-

drões de qualidade deve considerar, necessariamente, os seguintes fatores:

a) Paisagem - existência de áreas naturais ricas em corpos d’água conser-

vados e de elementos culturais da região. 

b) Acesso - em relação ao Turismo de Pesca, o acesso está relacionado à 

presença de piers, atracadouros e embarcadouros. Quando se trata de 

locais distantes ou isolados, o acesso a eles se dá por meio dos barcos-

-hotéis. Outra opção de acesso a esses lugares são as lanchas, voadeiras, 

hidroaviões e helicópteros, que necessitam de infra-estrutura especial. 

Todos esses equipamentos devem ser bem estruturados e oferecer segu-

rança e qualidade de serviços, incluindo sinalização e adaptações neces-

sárias para pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida.

c) Transportes - os meios de transporte para os locais de pesca podem 

ser lanchas e voadeiras. Durante a sua permanência, contudo, podem 

utilizar serviços de receptivo para fazer roteiros turísticos agregando valor 

ao produto de Turismo de Pesca, apesar de ser pouco comum entre os 

turistas de pesca, já que seu objetivo é a pesca. Nesse caso, utilizam vans, 

jipes, helicópteros etc.

d) Meios de hospedagem - o turista de pesca utiliza os meios de hospeda-

gem convencionais, contudo, pela natureza da atividade, prefere meios 

de hospedagem especializados, como o barco-hotel. Este deve ofertar 

serviços e produtos diferenciados, tais como: iscas e utensílios de pesca, 
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botes motorizados, câmaras frigoríficas, condutores experientes, refei-

ções com pratos típicos regionais, além daqueles feitos com peixes cap-

turados. Qualquer meio de hospedagem utilizado deve ter segurança, 

conforto, comodidade, higiene e qualidade no atendimento. 

e) Serviços de alimentação - são diversos e podem ser oferecidos em 

restaurantes, lanchonetes, nos barcos-hotéis e outros. Devem-se levar 

em conta a gastronomia regional, a tematização do ambiente confor-

me cultura local, a qualidade, incluindo a higiene na manipulação de 

alimentos. 

f) Serviços de informação - são muito importantes e devem ter infor-

mações gerais sobre a legislação, localidade, comportamento do peixe, 

atrações turísticas e atividades do segmento. Os materiais de informação 

são sítios eletrônicos, fôlderes, mapas e outros ilustrativos de boa quali-

dade e atrativos com imagens que correspondam à realidade e conteúdo 

em outros idiomas. Esses serviços devem estar disponíveis nos Centros de 

Informações Turísticas localizados em áreas acessíveis ao turista, como: 

aeroportos, portos, hotéis, junto aos atrativos e outros. 

g) Fornecedores de iscas e guias - devem ser profissionais cadastrados 

pelo PNDPA, capacitados e especializados. Como parte da demanda de 

pesca é de estrangeiros, o guia intérprete é fundamental para atender 

esse tipo de cliente. Os serviços de guias e condutores estão vinculados 

às agências de receptivo e os Centros de Informações Turísticas podem 

também disponibilizar informações sobre esses profissionais. Você pode 

pedir a agência regional do IBAMA ou ao Sebrae a realização do curso de 

capacitação para guias e condutores de pesca. 

O turista de pesca não exige luxo, mas limpeza, conforto, infra-estrutura 

e bom atendimento. Turista bem atendido retorna ao destino e ainda di-

vulga o lugar!

Resumo
•	 Para o desenvolvimento do turismo de pesca, deve-se considerar a viabili-

dade da região e sua atratividade, que está diretamente relacionada com 

a presença de peixes de interesse da pesca esportiva.

•	 Alguns aspectos são essenciais para o turismo de pesca: paisagem, aces-

so, transporte, hospedagem, alimentação, informação, fornecimento de 

iscas e guias de pesca. 

Sobre cuidados na manipulação 
dos alimentos, ver cartilha de 
Boas Práticas de Serviços de 
Alimentação, produzida pela 

Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA, disponível 

em: http://www.anvisa.gov.
br/divulga/public/alimentos/

cartilha_gicra.pdf.
Consulte também o 

documento do Ministério do 
Turismo: Promoção e Apoio à 
Comercialização – Módulo 8. 

Brasília, MTur: 2006.
Disponível em: http://www.

turismo.gov.br.

Embarcações, Navegação e Noções de Turismo Pesqueiroe-Tec Brasil 110



Atividade de aprendizagem
1. Vamos testar seu conhecimento? Que espécie é esta e qual isca ele está 

usando?

2. Por que é importante o acompanhamento de um guia de pesca na prá-

tica de pesca amadora?

Figura 17.1 - Pescador e seu peixe
Fonte: www.fotosdepesca.com.br
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e-Tec Brasil

Aula 18 -  Criação e comércio de  
iscas vivas

Nesta aula iremos mostrar para vocês como a criação de iscas vivas pode ser 

uma alternativa de renda quando associada ao turismo pesqueiro e à pesca 

amadora. Em aulas anteriores vimos quais são diferenças entre a pesca pro-

fissional e amadora e também as consequências ambientais sobre os recursos 

decorrentes de pescarias predatórias. Pois bem, esta aula também reflete as 

preocupações ambientais com os recursos pesqueiros por meio de uma práti-

ca comercial de cultivo de peixes utilizados como iscas nas pescarias.

As informações da aula de hoje foram baseadas principalmente no Cader-

no Ideias de Negócios – Criação de iscas para pesca, disponibilizado pelo 

Sebrae.

Uma boa pescaria depende do tipo de isca mais adequada ao tipo de peixe 

que se pretende capturar. Devido ao fato de que os peixes são capturados 

em seu ambiente natural, muitos pescadores optam por utilizar iscas vivas 

em suas pescarias.

A criação de iscas vivas é uma modalidade de aquicultura relacionada com a 

reprodução natural ou induzida, o cultivo e a venda de peixes usados como 

iscas tanto na pesca amadora, quanto na pesca profissional. 

O mercado de iscas vivas depende da demanda do consumidor, a qual varia 

de acordo com as espécies-alvo focadas pelos pescadores. Esta demanda 

influencia no tipo e na quantidade de iscas que devem ser cultivadas. Como 

a captura da espécie-alvo depende do tipo de isca a ser utilizada, existe uma 

variedade de iscas a serem cultivadas. Desta forma, o mercado de iscas tam-

bém é diversificado e rentável. 

A captura de peixes do seu habitat natural, seja pela pesca predatória ou 

pelo aumento da pesca esportiva, vem reduzindo as populações naturais 

de espécies de peixes utilizados como isca viva. A sardinha, muito utilizada 

como isca viva, mostrou sinais de diminuição de suas populações nos últimos 

anos o que levou a implantação do defeso da sardinha (IBAMA - Instrução 

Normativa nº 15, de 21 de maio de 2009). O problema da escassez de espé-

cies que servem de iscas vivas se agrava ainda mais porque elas servem de 

alimento para muitas outras espécies de pescado. 

A pesca com iscas é realizada 
desde as civilizações antigas 
utilizando ganchos de ossos ou 
bronze esculpidos em forma de 
peixes.
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18.1  Cultivo de iscas vivas - Uma alternativa 
O cultivo de iscas vivas surge como alternativa a diminuição da pressão 

sobre os estoques naturais das espécies utilizadas com esta finalidade. Os 

lambaris podem ser cultivados e utilizados como isca viva alternativamen-

te à sardinha. A manjuba possui características de reprodução e adapta-

ção semelhantes às dos lambaris e o seu cultivo está em crescimento no 

Brasil. 

18.1.1  Mas quais são os requisitos para o cultivo 
de iscas vivas? 

Para empreender na criação de iscas vivas temos que considerar fatores am-

bientais, legais, de infra-estrutura e de mercado. Por se tratar de um negócio 

também devemos levar em conta aspectos financeiros como: capital de giro, 

investimento e despesas com pessoal. 

O cultivo de iscas vivas pode ser realizado em açudes, tanques ou viveiros. 

Devem ser observadas características do solo, do clima (de preferência com 

pouca variação de temperatura), da disponibilidade e qualidade da água. 

Ao observar o local de implantação dos cultivos também devemos verificar a 

necessidade de escavação, limpeza e terraplanagem dos tanques. A escolha 

do local de cultivo vai variar de região para região e podem ser necessárias 

diversas visitas ao campo sempre fazendo anotações e observações tentando 

visualizar como funcionará o sistema de cultivo. 

O licenciamento ambiental é obrigatório para qualquer empreendimento 

potencialmente poluidor ou que possa causar degradação ambiental. Por-

tanto, o empreendedor que quiser investir no cultivo de iscas vivas deve 

buscar os órgãos competentes (Federais, Estaduais e Municipais) para obter 

o licenciamento necessário.

A inspeção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é neces-

sária para se obter o registro do Serviço de Inspeção Federal (SIF). O controle 

sanitário sistemático garante que os produtos comercializados pelo produtor 

são manipulados com as devidas condições de sanidade.

Os aspectos legais que precisamos conhecer vão desde a obtenção da ha-

bilitação do produtor de iscas até a o controle sanitário dos efluentes do 

cultivo. São diversas leis, resoluções e portarias que precisam ser conhecidas. 

O quadro abaixo resume os instrumentos legais vigentes que regulamentam 

a criação de iscas vivas. 
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Quadro 18.1 – Instrumentos legais referentes a criação de iscas vivas.

Obtenção da 
cessão de uso do 
espaço aquático

Obtenção do 
registro de 
aquicultor

Controle 
sanitário das 
águas de 
cultivo

Controle 
sanitário do 
estabelecimento 
de aquicultura

Outras leis

Decreto-Lei nº 4.895 de 25 
de novembro de 2003

Portaria Normativa nº 
95 de 30 de agosto 
de 1993

Res. CONAMA nº 357 
de 17 de março de 
2005.

Instrução Normativa nº 53 
de 2 de julho de 2003

Lei Federal nº 984 de 2000 -Dis-
põe sobre a criação da Agência 
Nacional de Águas 

Instrução Normativa Intermi-
nisterial nº 7 de 28 de abril 
de 2005.

Portaria nº 136 de 14 
de outubro de 1998.

Lei Federal nº 7.661 de 1988 
-Institui o Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro

Instrução Normativa Intermi-
nisterial nº 6 de 31 de maio 
de 2004.

Instrução Normativa 
nº 03 de 12 de maio 
de 2004.

Decreto nº 2.869 de 1998 
-Regulamenta a cessão de águas 
públicas para exploração da 
aquicultura.

Instrução Normativa nº 09 Inter-
ministerial de 11 abril de 2001.

Lei Federal nº. 7.889 de 1989 
-Dispõe sobre a inspeção sanitá-
ria e industrial dos produtos de 
origem animal

Para o estado do Paraná é preciso estar atento à Resolução Conjunta Nº 

002/08 IBAMA/SEMA/IAP, de 16 de janeiro de 2008 que traz normas e pro-

cedimentos para regularização ambiental de tanques, viveiros, açudes, pe-

quenos reservatórios e lagoas destinados para produção de peixes em águas 

continentais no estado. 

E o seu estado, possui alguma legislação específica para o cultivo de iscas 

vivas?

Resumo
A criação de iscas vivas é uma modalidade de aquicultura relacionada com a 

reprodução natural ou induzida, o cultivo e a venda de peixes usados como 

iscas tanto na pesca amadora, quanto na pesca profissional.

Como atividade potencialmente poluidora o cultivo de iscas vivas também 

deve passar pelo processo de licenciamento ambiental.

O cultivo de iscas vivas requer a observação de fatores ambientais, legais, 

de infra-estrutura e de mercado, também devemos levar em conta aspectos 

financeiros como: capital de giro, investimento e despesas com pessoal.

Para ter acesso a outras normas 
e portarias você pode pesquisar 
nos seguintes sites: 
http://www.pesca.sp.gov.br/
legislacao.php.
http://www.presidencia.gov.
br/estrutura_presidencia/seap/
legislacao.
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Atividades de aprendizagem
1. Como o cultivo de iscas vivas pode ser considerado uma alternativa para 

diminuir a pressão sobre os estoques pesqueiros?

2. Que fatores ambientais devem ser considerados na implantação de um 

cultivo de iscas vivas? 

3. Que tipos de licenças ou registros são necessários para iniciar um cultivo 

de iscas vivas?
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Aula 19 -  Criação e comércio de iscas 
vivas (continuação)

Agora você já sabe quais são os requisitos necessários para começar um 

cultivo de iscas. Hoje vocês conhecerão os tipos de instalações, os mate-

riais, tipos de iscas e de cultivos que existem atualmente, ou seja, ao final 

da aula vocês terão grande conhecimento sobre o processo produtivo 

de iscas vivas. 
Processo produtivo
É o conjunto de operações 
necessário para transformar as 
matérias primas em produtos 
acabados. Engloba os estágios 
de produção, beneficiamento e 
comercialização da produção.

Quadro 19.1 Tipos de instalações para o cultivo de iscas vivas

Viveiros de barragem

São viveiros feitos a partir da construção de pequenas barragens que fazem 
a interceptação de um curso de água. Apesar de apresentar baixo custo de 
construção, este tipo de instalação não vem sendo permitido por constituir em 
alteração de margens de recursos hídricos, consideradas áreas de proteção 
permanente pela legislação ambiental brasileira.

Viveiros de derivação
São viveiros construídos em áreas de declive. O escoamento da água acontece 
por meio da gravidade. Neste tipo de instalação o controle da entrada e saída 
do fluxo de água é feito por comportas e canais.

Lagos, lagoas, 
barragens de usinas 
hidrelétricas ou 
açudes

São reservatórios naturais ou construídos para outra finalidade que podem ser 
usados no cultivo de iscas. É comum que nestes tipos de reservatórios sejam 
utilizados tanques redes para facilitar a captura dos peixes cultivados.

Tanques
São reservatórios que possuem o fundo revestido. Podem ser utilizadas caixas 
d’água como reservatórios. O custo de construção deste tipo de instalação pode 
ser alto.

Tanque-rede

São gaiolas construídas com um sistema de flutuação que as mantêm na super-
fície da água. Nas laterais, fundo e superfície são utilizadas telas de diferentes 
materiais com tamanho de malha menor do que os peixes que se pretende 
cultivar. A água circula livremente pelo tanque. Uma tela de malha menor do 
que o tamanho da ração a ser utilizada mantém os grãos de ração dentro do 
tanque o que evita o desperdício.

Fonte: Adaptado de Ideias de Negócios – criação de iscas para pesca, Sebrae (2008). 

19.1  Materiais necessários para o cultivo 
de iscas vivas 

O quadro abaixo mostra alguns materiais necessários para um cultivo gené-

rico, uma lista adequada a cada tipo de cultivo deve ser elaborada tendo em 

vista a quantidade e o tipo de peixes que se pretende produzir e os aspectos 

ambientais, climáticos e do terreno, locais.
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Quadro 19.2 – Exemplos de materiais necessários para o cultivo de iscas vivas

Material Finalidade

Tanques, viveiros de barragem, viveiros de derivação, tanques-
-rede ou açudes de 200 a 1600 m2 ou mais

Cultivo de matrizes

Caixas d’água 1000 litros Reprodução das matrizes

Caixas d’água 200 litros Incubadoras

Caixas d’água 100 litros – filtros de areia Redução de turbidez

Caixas d’água 5000 litros – sistema trocador de calor
Manter a água na temperatura adequada à 
espécie cultivada

Oxímetro Medir nível de oxigênio da água

Peagâmetro Medir o PH da água

Filtro biológico Reter partículas como escamas e restos de ração

Bombas trifásicas Aeração da água

Compressor Circulação da água

Gerador Evitar perdas em caso de queda de energia

Caixas de transporte Transporte das iscas até o mercado consumidor

Fonte: Adaptado de Ideias de Negócios – criação de iscas para pesca, Sebrae (2008). 

Para uma estrutura de cultivo de iscas são necessárias no mínimo três pes-

soas, duas para fazer o manejo, reprodução, limpeza de local e outras ati-

vidades, uma terceira pessoa para se responsabilizar da comercialização e 

atividades administrativas. Todos devem estar aptos e familiarizados com os 

aspectos operacionais do cultivo. 

19.2 Iscas vivas
Para a prática da pesca esportiva ou profissional existem diversos tipos de 

iscas vivas que podem ser divido em três grupos conforme o quadro a seguir.

Quadro 19.3 – Tipos de iscas vivas segundo ambiente em que ocorrem

Iscas terrestres Iscas de água doce Iscas de água salgada
Bicho da Laranja; Curimbatá Camarão

Camarpo Pacu Manjuba

Caranguejo Ximburé Peixe rei

Corrupto Lambari Sardinha

Escargot Jejum

Minhoca Piraputanga

Minhoca do Mar Surubim

Minhocuçu Muçum

Tuvira

Piavuçu

Piramboia

Cascudo
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Cada tipo de isca tem suas exigências quanto aos parâmetros da água, fo-

toperíodo, profundidade do tanque etc. A escolha pelo cultivo de espécies 

nativas é recomendada porque estas se adaptam e reproduzem mais facil-

mente o que diminui a necessidade de uso de recursos tecnológicos também 

reduzindo os custos da produção.

19.2.1 Tipos de cultivo
O cultivo de iscas de peixe pode ser agrupado em três tipos: extensivo, semi-

-extensivo e intensivo. O sistema extensivo é o que emprega pouca tecnolo-

gia e a produtividade é pequena. É adotado pelos pequenos produtores. O 

sistema semi-extensivo é aquele que emprega algum tipo de tecnologia no 

processo de cultivo. E o sistema intensivo faz uso em larga escala de equipa-

mentos, tecnologias de cultivo mais avançadas e possibilita a produção de 

grandes quantidades. 

19.2.2 Organização do processo produtivo 
O processo produtivo envolve basicamente o processo de reprodução induzida 

dos peixes. A maior parte deste processo, com exceção da captura de matrizes, 

é realizada em laboratórios ou viveiros fechados e segue as seguintes etapas:

1. As matrizes, consideradas mais preparadas para a realização da repro-

dução induzida, são retiradas do tanque. A coleta de matrizes também 

pode ser realizada nos rios e mangues, dependendo da observação da 

legislação ambiental vigente para não capturar os peixes em época de 

defeso etc.  

2. As matrizes são identificadas e separadas entre fêmeas e machos mais 

aptos para o processo de reprodução, estes são colocados em tanques 

de 1000 litros. É importante colocar neste tanque dois machos ou mais 

para cada fêmea para garantir o sucesso da reprodução. 

3. Os machos e fêmeas mais aptos à reprodução são pesados para se 

calcular a dosagem de hormônio a ser aplicado. 

4. Em seguida, é feita a canulação de algumas fêmeas para saber se seus 

ovos já estão prontos. Em caso positivo, é realizada a desova. 

5. Os ovos fecundados devem ser transferidos para as incubadoras (tan-

ques de 200 litros), permanecendo lá por alguns dias até que as larvas 

cresçam e se desenvolvam totalmente. 
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6. Quando já estiverem nadando, os alevinos são transferidos para os 

tanques de larvicultura, onde devem ficar até apresentarem um tama-

nho ideal para comercialização. 

19.2.3 Comercialização
A comercialização da produção deve ser realizada rapidamente e em grande 

quantidade, pois os custos de transporte e alimentação das iscas podem 

tornar a transação inviável. É muito importante conhecer o mercado consu-

midor e estudar o escoamento da produção. As iscas podem ser comerciali-

zadas diretamente para a indústria pesqueira, para intermediários ou direta-

mente para praticantes da pesca amadora (esportiva). 

O transporte das iscas deve ser realizado com atenção já que nesta etapa 

pode haver perda significativa da mercadoria. Para reduzir as perdas o trans-

porte deve ser realizado em caixas apropriadas, climatizadas e aeradas. 

19.2.4 Investimento, custos e capital de giro 
Um levantamento prévio dos custos e investimento deve ser feito caso a 

caso para que os riscos do investimento sejam os menores possíveis. Este 

levantamento envolve a pesquisa de preços de equipamentos, construção ou 

aquisição de tanques, aquisição de propriedade (se necessário), e dos custos 

do empreendimento. 

O investimento refere-se ao que será adquirido para iniciar o negócio. A 

lista a seguir foi produzida pelo SEBRAE, em 2008 serve de exemplo para se 

calcular o investimento, mas num caso real esta deve ser mais completa e 

adequada às especificidades do cultivo que se pretende iniciar. Quanto mais 

completa esta lista menor a probabilidade de ocorrerem problemas futuros 

por falta de dinheiro em caixa!

Quadro 19.4 – Exemplo de materiais necessários para iniciar a criação de iscas vivas.

Material Preço (R$)
Caixa d’água de 5000 litros 1.000,00

Caixa d’água de 1000 litros 300,00

Caixa d’água de 200 litros 100,00

Oxímetro 1.000,00

Peagâmetro 400,00

Filtro Biológico 700,00

Filtro de areia (caixa d’água 100 litros) 100,00

Embarcações, Navegação e Noções de Turismo Pesqueiroe-Tec Brasil 120



Conjunto moto-bomba 600,00

Um compressor de ar 2.000,00

Dispositivos para armazenar insumos 1.500,00

Móveis para escritório 800,00

Fonte: Ideias de Negócios – criação de iscas para pesca, Sebrae (2008). 

O capital de giro representa o volume de recursos financeiros necessários 

para a manutenção do cultivo. Isto inclui desde a compra de ração para 

os peixes até o financiamento das vendas e pagamento de salários. A 

necessidade de capital de giro pode aumentar à medida que crescem as 

vendas a prazo, ou diminuem os prazos de pagamentos dados pelos for-

necedores. A manutenção do capital de giro é importante para enfrentar 

imprevistos como: queda na criação de iscas e nas vendas; aumento da 

inadimplência; elevados níveis de estoques de insumos e estoques de 

iscas prontas etc. Em 2008 estimava-se a necessidade do capital de giro 

em torno de R$ 6.500,00. Valor que deve estar disponível na conta para 

pagamentos, conforme demonstrado a seguir na análise de custos para 

a estrutura considerada. 

Custos são todos os gastos que incidem sobre a produção de um bem ou 

prestação de um serviço, como: aluguel, água, luz, salários, honorários pro-

fissionais, despesas de vendas, matéria-prima e insumos consumidos no pro-

cesso de produção. Quanto menores os custos, maiores as chances de se 

obter resultados finais positivos do negócio, deve-se evitar o desperdício. A 

lista a seguir apresenta resumidamente os custos que devem ser absorvidos 

pelo negócio de produção de iscas vivas, mensalmente, para o ano de 2008 

(SEBRAE, 2008).

Quadro 19.5 – Exemplo de custo das principais despesas para criação de iscas vivas.

Despesas Preço (R$)
Compra de ração 500,00 por quilo de peixe

Luz, telefone, água 700,00

Contador 350,00

Salários mais encargos 2.000,00

Outras despesas 1.000,00

Fonte: Adaptado de Ideias de Negócios – criação de iscas para pesca, Sebrae (2008). 

Ainda nos custos devem ser incluídos os impostos que variam de acordo 

com o tipo de registro da empresa. Para o cultivo de iscas vivas a opção pelo 

Simples Nacional é a mais vantajosa sob o aspecto tributário.
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Resumo
•	 Existem diferentes tipos de instalações para o cultivo de iscas vivas.

•	 A opção pelo cultivo de espécies nativas é recomendada porque possuem 

maiores chances de se reproduzir e adaptar ao cultivo no local.

•	 O processo produtivo de iscas vivas segue basicamente o processo da 

reprodução induzida dos peixes.

•	 O transporte das iscas deve ser realizado com atenção já que nesta eta-

pa pode haver perda significativa da mercadoria. Para reduzir as perdas 

o transporte deve ser realizado em caixas apropriadas, climatizadas e  

aeradas.

•	 Um levantamento prévio dos custos e investimento deve ser feito caso a 

caso para que os riscos do investimento sejam os menores possíveis. Este 

levantamento envolve a pesquisa de preços de equipamentos, constru-

ção ou aquisição de tanques, aquisição de propriedade (se necessário), e 

dos custos do empreendimento.

Atividade de aprendizagem
1. Para a sua região quais espécies são ou podem ser utilizadas como iscas 

vivas?
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2. Qual(is) tipo(s) de instalação você acha mais adequado ao cultivo de iscas 

vivas na sua região?

3. Qual é a diferença entre investimento, capital de giro e custos do empre-

endimento?
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Aula 20 -  Tratamento diferenciado ao 
cliente

Nessa aula serão apresentadas dicas para quem quer embarcar nas oportu-

nidades econômicas geradas pelo turismo de pesca. Se você se interessou 

pelas profissões de guia de pesca, vendedor de iscas ou quiser investir seus 

conhecimentos em alguma outra atividade relacionada ao turismo esta aula 

será de grande utilidade. Ao final deste encontro você saberá a importância 

de um bom tratamento ao cliente para se destacar no mercado.

As informações da aula de hoje foram retiradas da apostila do curso de 

atendimento à clientes do Programa CIEE de Educação a Distância (2008).

20.1  O bom atendimento é uma necessidade 
ou um diferencial?

A pessoa que quer se manter no mercado, indiferente de possuir um negó-

cio que requer muito ou pouco dinheiro investido, precisa que os clientes 

comprem seus produtos (como no caso do peixe vendido por um pescador 

profissional), ou seus serviços (como no caso de um guia de pesca que ofe-

rece suas orientações em uma pescaria esportiva). 

Ainda é comum nos dias de hoje nos depararmos com pessoas que investem 

pesado para oferecer estruturas modernas e equipadas, porém se esquecem 

de que nada adianta ter uma mega estrutura física se trabalha de maneira 

ineficaz. Algumas pesquisas realizadas por empresas mostram que proble-

mas relacionados a posturas de atendimento são os maiores responsáveis 

pela perda de clientes. 

20.2  Conceitos importantes sobre atendi-
mento ao cliente

a) Atendimento - é o ato ou efeito de atender ou ainda o modo como ha-

bitualmente são atendidos os usuários de determinado serviço ou com-

pradores de determinado produto. 

b) Cliente - na Roma antiga era o indivíduo que estava sob a proteção de 

um patrono - cidadão rico e poderoso. Hoje é o comprador assíduo de 

um produto ou usuário de um serviço. 
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c) Tratamento - é a maneira como o atendente se dirige aos clientes, 

orientando e conquistando-os. 

O cliente é uma pessoa muito importante, pois sempre que satisfeito falará 

bem de você e de sua empresa, fará propaganda de seu negócio, será o seu 

vendedor ativo. Diferentemente, no caso de um mau atendimento, além de 

perder o seu cliente, muitas outras pessoas poderão ser influenciadas por 

esse cliente insatisfeito. 

A pessoa que quer ser um bom atendente deve ter:

 – boa postura e imagem profissional;

 – bom humor; 

 – flexibilidade: saber  ouvir e estar atento às ideias de seus clientes e 

solicitações;

 – ser gentil e educado (cumprimentar, agradecer etc.); 

 – disposição e calma para resolver problemas;

 – agilidade; 

 – comprometimento; 

 – boa comunicação; 

 – prometer somente o que poderá cumprir; 

 – não interromper o cliente; 

 – bom relacionamento com pessoas; 

 – inteligência emocional;

Algumas atitudes importantes no relacionamento entre pessoas: 

 – sempre chame o cliente pelo nome; 

 – esteja pronto para acatar sugestões, mesmo que a princípio elas 

pareçam ruins; 

 – aprenda o real significado da empatia, coloque-se no lugar do ou-

tro sempre; 

 – seja ético, respeite as pessoas e construa credibilidade; 

 – seja pontual, cumpra sua palavra e seus compromissos; 

 – tenha sempre as informações à mão, como listagem de espécies 

que se pode pescar em determina época do ano, as regras de pes-

ca, listagens de pousadas, restaurantes, etc.
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20.2.1  Conheça os passos para um bom atendi-
mento ao cliente: 

1. Encontre sua motivação: ao acordar para ir ao trabalho você pensa de 

forma negativa? Ops! É sinal de que há algo de errado. Você, provavel-

mente, está desmotivado e contribuindo para seu mau desempenho. Se 

não gosta daquilo que faz, acaba fazendo mal, portanto, encontre sua 

motivação. 

2. Conheça muito bem seu trabalho: Um bom atendente conhece tudo 

sobre seu produto ou serviço oferecido. Desta forma, ao demonstrar co-

nhecimento, o cliente fica mais tranquilo e seguro, sentindo-se melhor 

atendido. 

3. Seja honesto e paciente: não se deve prejudicar ninguém por interesse 

próprio, pois esse caminho nos leva a realizar coisas cada vez piores, le-

vando ao fracasso. Ser paciente é palavra de ordem para profissões que 

envolvem atendimento. 

4. Faça como os escoteiros: os escoteiros são conhecidos por estarem “sem-

pre alerta” e tentarem fazer “o melhor possível”. É assim que você deve 

estar perante os clientes. É imprescindível estar sempre atento aos acon-

tecimentos e pronto a atendê-los imediatamente.

5. Faça seu cliente sentir-se um convidado: ajude-o no que for preciso, seja 

cordial e receptivo. Ouça-o com atenção, sorria sempre e procure chamá-

-lo pelo nome.

6. Torne-se conhecido: comente com as pessoas sobre os seus projetos e 

ideias. Tenha uma boa rede de contatos: aprimore os relacionamentos 

com outras pessoas da área e reative antigos contatos. 

7. Espelhe em profissionais de sucesso e que vivenciam a importância dos 

cuidados com a imagem pessoal: aplique em sua vida esses exemplos. 

Ao praticar cada um desses passos, você dará um grande salto para um 

atendimento de qualidade!
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20.2.2 Como lidar com reclamações
Quando lidamos com o público, seja qual for a área de atuação, é inevitável 

o surgimento de problemas ou situações que nos fogem à regra. Conheça os 

fatores que podem levar um cliente a fazer uma reclamação: 

 – boatos ou rumores; 

 – preço injusto; 

 – confiabilidade; 

 – qualidade duvidosa; 

 – falta de urgência para atender a algum pedido; 

 – medo, culpa, raiva; 

A reclamação surge quando uma expectativa não foi atendida ou algo foi 

prometido e não foi cumprido. Nesse caso, é importante que a reclamação 

seja devidamente acolhida e solucionada com a máxima brevidade para que 

o ocorrido não abale a credibilidade do seu negócio. Veja alguns procedi-

mentos que você poderá adotar perante uma reclamação: 

 – atenda o cliente com espontaneidade e cordialidade; 

 – escute-o com total atenção, sem interrompê-lo e tome nota de 

tudo, nunca justifique o erro; 

 – faça com que o cliente saiba que você fará de tudo para melhorar 

a qualidade; 

 – crie um clima amistoso. Peça desculpas pelo erro cometido e deixe-

-o ciente de que providências imediatas serão tomadas; 

 – dê um retorno ao cliente quanto as medidas que estão sendo to-

madas para a resolução do problema.

Tudo bem, sabemos que realmente é difícil atender a um cliente insatisfeito 

que grita, xinga ou que esteja totalmente descontrolado, mas esse tipo de 

situação pode lhe trazer um grande aprendizado.  

Para atender esse cliente você vai precisar de muito autocontrole e maturida-

de, pois terá de agir de maneira completamente contrária, uma vez que so-

mente assim poderá contornar a situação. Não há receita pronta para aten-

der um cliente difícil ou administrar conflitos, porém tente tratar o cliente 

como você gostaria de ser tratado.

Manter a satisfação do cliente não é algo fácil, mas alguns lembretes impor-

tantes podem ajudá-lo a manter os clientes já conquistados, satisfeitos: 
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1. Cuidado para não provocar a insatisfação do cliente. Segundo o con-

sultor Americano Terry Vavra, um cliente insatisfeito costuma contami-

nar outros treze, enquanto que um satisfeito influencia apenas cinco. 

2. Satisfação X Fidelidade: a satisfação pode ser obtida em um único 

atendimento, mas a fidelidade só se conquista em longo prazo. 

3. O que influencia na satisfação dos clientes? Produtos e serviços de 

qualidade, preço  justo,  condições  de  pagamento  satisfatórias,  cum-

primento  de  prazos  e compromissos assumidos, disponibilidade dos 

produtos ou serviços,  escuta atenciosa, diálogo de compromisso, des-

contos e ofertas especiais e facilidade de pagamento.

Atenção!
Para finalizar a aula de hoje iremos representar o que acabamos de ler, veja 

uma situação vivida na pelo guia de pesca Francisco e reflita como seria o seu 

atendimento se estivesse no lugar dele. 

João - Bom dia Francisco, o senhor ainda trabalha como guia de pesca? 

Francisco - Claro, Seu João. Inclusive, já organizamos mais um campeo-
nato esportivo nesse último feriado, apareceu um robalo daqueles! 

João - Que bom! Porque na última vez que fui pescar pareceu que o local 
escolhido não foi o melhor para encontrar os peixes!

Francisco - Estamos com um roteiro melhor planejado Seu João. Esse 
problema não teremos mais. 

João - Quero pescar com mais dois amigos esse final de semana. Vou 
reunir a família para o aniversário de um dos meus filhos. 

Francisco - Sem problemas! Além de marcar a pescaria, o senhor não 
quer levar a todos para passear? Temos um roteiro que contempla um 
dia de passeio pelos manguezais da região e um almoço especial em 
uma das vilas de pesca, inclusive com aquela tainha recheada que o 
senhor adora! 

João - Que ótimo! Também vou querer conhecer esse roteiro sim. Meus 
filhos vão gostar. 
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Francisco - O senhor pode entrar na nossa página da internet e junto com 
eles escolher onde querem ir e o que almoçar. Lá tem fotos dos lugares e 
das espécies de animais e plantas que ocorrem na região. Depois que esco-
lherem, basta me telefonar novamente e agendamos o passeio de todos. 

João - Perfeito! Muito obrigado, Francisco. Vou conferir e retorno a ligação. 

Francisco - Eu que agradeço a sua preferência. 

Agora vamos analisar essa história utilizando algumas das características es-

senciais do atendimento. 

1. Conhecimento do cliente: Francisco apresentou que possuía conheci-

mento do cliente, quando indicou que no almoço havia o peixe que o 

cliente apreciava.

2. Empatia: Francisco se colocou no lugar do cliente agindo da mesma 

forma como gostaria que agissem com ele. 

3. Capacidade de ouvir e identificar suas necessidades: quando o 

cliente mencionou que estava reunindo a família, prontamente Francisco 

identificou que ele poderia necessitar de outros serviços, logo sugeriu o 

passeio com almoço. Um outro fator foi identificar o problema com a 

última viagem de pesca realizada por Seu João e anunciou a melhora no 

roteiro de pesca. 

4. Inteligência emocional: por lidar com jogo de cintura com seu João ao 

receber a crítica em relação a última pescaria.

5. Capacidade de interpretar situações e achar soluções junto ao 
cliente: analisou a situação da reclamação sobre problemas no local 

onde estava levando as pessoas para praticar a pescaria e trouxe a so-

lução. Identificou a possibilidade do cliente necessitar de outro tipo de 

serviço, orientando-o quanto a disponibilidade de atendê-lo. 

Você faria igual?
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Resumo
•	 Algumas pesquisas realizadas por empresas mostram que problemas re-

lacionados a posturas de atendimento são os maiores responsáveis pela 

perda de clientes. 

•	 Na aula de hoje conhecemos alguns dos conceitos importantes sobre 

atendimento ao clientes.

•	 Não esqueça das recomendações para ser um bom atendente:  

 – Ter boa postura e imagem profissional;

 – Ter bom humor; 

 – Ter flexibilidade: saber  ouvir e estar atento às ideias de seus clientes 

e solicitações;

 – Ser gentil e educado (cumprimentar, agradecer etc.); 

 – Ter disposição e calma para resolver problemas;

 – Ter agilidade; 

 – Ter comprometimento; 

 – Ter uma boa comunicação; 

 – Prometer somente o que poderá cumprir; 

 – Não interromper o cliente; 

 – Ter um bom relacionamento com pessoas; 

 – Ter inteligência emocional;

Atividade de aprendizagem
1. Agora que você já conhece bastante sobre o turismo pesqueiro e quais 

são os elementos que devem ser considerados por quem pretende enca-

rar esse segmento como uma alternativa incrementar a renda na pesca 

vamos testar seu conhecimento. Imagine que você é um guia de pesca 

e crie um roteiro de propaganda para os pescadores amadores de sua 

região. Fale sobre as espécies presentes, as paisagens, os itens de se-

gurança de sua embarcação, sugira hotéis ou pousadas, restaurantes e 

pratos típicos. Deixe claro o tipo de serviço que você irá oferecer, imagine 

qual modalidade de pesca esportiva você pode guiar, pesca subaquática, 

pesca embarcada, se você é adepto das modalidades de pesca esportiva, 

do pesque e solte, etc. Pense também no quê pode oferecer como dife-

rencial aos clientes. Use sua criatividade!
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Atividades autoinstrutivas

1. Assinale a alternativa correta:

a) navegação oceânica – é a navegação longe da costa, em alto mar, de 

onde não se enxerga a costa em dias sem neblina. A distância da costa é, 

geralmente, maior do que 500 milhas náuticas.

b) navegação costeira – é praticada mais próximo da costa, entre 3 e 50 mi-

lhas náuticas de distância. O navegador não enxerga a costa mas imagina 

onde esteja para calcular sua posição.

c) navegação em águas restritas - é a navegação que se pratica em portos, 

barras, baías, canais, rios, lagos, proximidades de perigos ou quaisquer 

outras situações em que a manobra da embarcação depende da posição 

da costa ou de canais. Quando se navega à distâncias menores que 3 

milhas náuticas da costa (ou do perigo mais próximo) também se navega 

em águas restritas.

d) Todas as alternativas estão corretas.

e) Nenhuma das alternativas está correta.

2. Uma milha náutica equivale a:

a) Distância entre os pólos da Terra divida por 360.

b) Um grau de latitude terrestre.

c) Distância percorrida pelo som na água durante 1 segundo.

d) Aproximadamente a distância de um minuto do arco da Terra.

e) Distância que se pode nadar sem se cansar.

3. A declinação magnética local é utilizada para:

a) ser aplicada ao rumo da agulha junto com seu desvio para se determinar 

o rumo verdadeiro, na carta náutica.

b) ser aplicada ao norte da agulha, para se determinar o norte verdadeiro.



c) ser aplicada ao rumo da embarcação, para se determinar o rumo no fun-

do.

d) determinar a variação da agulha giroscópica.

e) deve ser tomada com um ímã ao lado da bússola.

4. Com relação à bússola e à rosa dos ventos é correto afirmar que:

a) O norte é um ponto colateral.

b) O sul é um ponto cardeal e equivale a 180° na bússola.

c) O equivalente a 90° na bússola é o ponto colateral nordeste.

d) O ponto sudoeste é um ponto colateral e equivale a 270° na bússola.

e) Não há pontos cardeais na rosa dos ventos.

5. Na situação de “roda a roda” as embarcações deverão manobrar de se-

guinte forma:

a) proa com proa, as duas guinam para boreste

b) rumos cruzados, as duas guinam para boreste

c) rumos cruzados, as duas guinam para bordos opostos

d) proa com proa, as duas guinam para os bordos opostos

e) como cada um achar melhor.

6. Qual a finalidade do RIPEAM?

a) regulamentar as manobras, luzes de navegação e de condições especiais, 

em águas de jurisdição nacional.

b) evitar o abalroamento no mar, utilizando-se regras internacionais de na-

vegação, luzes e marcas e ainda sinais sonoros.

c) evitar o abalroamento em águas nacionais através de regras de governo 

e navegação, luzes, marcas e sinais sonoros.

d) evitar a colisão em mar aberto, em águas internacionais, através de re-

gras de governo, luzes, marcas e sinais sonoros.

e) ser fixado na parede da embarcação.

Ponto cardeal
Pontos básicos para determinar 

as direções, são concebidos a 
partir da posição na qual o sol se 

encontra durante o dia.
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7. Na situação de rumos cruzados, quem tem preferência de passagem?

a) nenhuma delas, as duas guinam para os bordos opostos.

b) a que está com maior velocidade.

c) a que avistar a outra por boreste.

d) a que avistar a outra pelo seu bombordo.

e) a que estiver mais pesada.

8. Uma embarcação alcançando a outra tem preferência de passagem? 

Como esta embarcação deve manobrar?

a) não, a que está com menor velocidade, à frente da outra, deverá mano-

brar para dar passagem a que está alcançando.

b) sim, a que está com menor velocidade, à frente da outra, deverá mano-

brar para dar passagem a que está alcançando.

c) não, a que está com maior velocidade, alcançadora, deverá manobrar 

para passar pela outra, à frente.

d) sim, a que está com maior velocidade, alcançadora, deverá manobrar 

para passar pela outra, à frente.

e) a de trás deve emitir sinal sonoro para a da frente de passagem.

9. Com relação à preferência de manobra, uma embarcação engajada na 

pesca deverá manter-se fora do caminho de:

a) uma embarcação de recreio.

b) uma embarcação a motor.

c) uma embarcação com dois motores.

d) uma embarcação à vela.

e) uma embarcação sem governo.

10. A boia de bombordo emite luz de cor:

a) azul.

b) verde.
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c) branca.

d) amarela.

e) encarnada.

11. A boia de boreste emite luz de cor:

a) encarnada.

b) verde.

c) branca.

d) amarela.

e) azul.

12. A publicação náutica baseada nas “especificações de cartas”, baixada 

pela Organização Hidrográfica Internacional, (OHI), é conhecida como:

a) Ripeam.

b) Carta 12000.

c) Lista de faróis.

d) Tábua de marés.

e) Carta 1800.

13. Quando navegamos durante certo tempo, em um determinado rumo, e 

sabemos apenas a nossa velocidade ou, na melhor das hipóteses, a dis-

tância navegada, podemos com estes dados estimar a nossa posição. É o 

que chamamos de:

a) Navegação costeira.

b) Navegação de cabotagem.

c) Navegação estimada.

d) Navegação astronômica.

e) Navegação eletrônica.

Tábua de marés  
conjunto de informações sobre a 

altura das marés ao 
 longo dos dias.
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14. As profundidades das cartas náuticas são:

a) medidas em centímetros e décimos.

b) medidas a partir de um ponto de referência.

c) medidas em quilômetros.

d) medidas em braças.

e) medidas em metros e décimos.

15. Os paralelos na carta náutica são:

a) retas paralelas, na carta náutica, ao norte.

b) retas que unem as escalas das laterais.

c) retas paralelas ao meridiano principal, na carta náutica.

d) curvas que formam os círculos máximos, na carta náutica.

e) retas paralelas, na carta náutica, às escalas de tamanho.

16. Os meridianos são:

a) retas que unem as escalas das extremidades superior e inferior.

b) retas paralelas, na carta náutica, às escalas das laterais.

c) retas paralelas ao equador, na carta náutica.

d) retas que seguem o rumo nordeste.

e) curvas que só aparecem em terra ou curvas de nível.

17. Existe um valor que é encontrado no interior da rosa-dos-ventos e é multi-

plicado pelo total de anos de edição da carta náutica, até o ano atual, e este 

valor é somado ou subtraído da declinação magnética do local. Este valor é:

a) a variação da agulha.

b) a variação anual.

c) o aumento anual.

d) o desvio da agulha.

e) a escala gráfica.
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18. A boia cega:

a) emite luzes brancas.

b) emite luzes amarelas.

c) emite luzes intermitentes.

d) emite luz colorida.

e) não emite luzes.

19. São recomendações para a operação segura das embarcações que nave-

gam em águas territoriais brasileiras a serem tomadas antes de embarcar:

a) O Comandante é responsável por tudo e por todos a bordo. É, em 

princípio, o responsável legal pelas vidas humanas e cargas que trans-

porta.

b) Realize a manutenção preventiva eficaz, sem improvisos. Não coloque 

em risco a sua segurança e a de sua família utilizando serviços de profis-

sionais não qualificados.

c) Verifique rigorosamente o seu material de salvatagem e se há coletes 

salva-vidas em número suficiente para todos que irão embarcar.

d) As alternativas B e C estão corretas.

e) As alternativas A, B e C estão corretas.

20. Sobre a legislação é correto afirmar:

a) Embarcações de médio porte e com menos de 12 metros de comprimen-

to, deverão dotar uma (1) boia salva-vidas do tipo circular ou ferradura;

b) Embarcações de médio porte e com comprimento igual ou superior a 12 

metros deverão dotar duas (2) boias salva-vidas do tipo circular ou ferra-

dura;

c) Embarcações de grande porte, ou Iates deverão dotar duas (2) boias sal-

va-vidas do tipo circular ou ferradura;

d) As alternativas A e B estão corretas.

e) As alternativas A, B e C estão corretas.
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21. Quando observarmos na carta náutica a escala 1:3000, isto quer dizer que:

a) a relação de uma milha náutica na carta é, na realidade, 3000 vezes 

maior.

b) a relação de um metro, na carta é 3000 vezes maior.

c) a carta é reduzida três vezes o tamanho do trecho real.

d) a carta reduz o trecho nela mostrado em 3000 vezes.

e) 1 cm é igual a 3000 milhas náuticas.

22. Com relação ao sistema de posicionamento global (GPS) pode-se dizer que:

a) Os satélites estão a 20 quilômetros de distância da superfície da terra e 

não podem ser vistos a olho nu.

b) Não funciona com tempo nublado.

c) Os satélites estão a 20 quilômetros de distância da superfície da terra e 

podem ser vistos a olho nu.

d) Para que funcione é necessária a comunicação com pelo menos oito sa-

télites diferentes.

e) Dificilmente funciona pois não podemos ver os satélites.

23. O princípio matemático usado para pelo GPS para determinar sua posição é:

a) Trilateração.

b) Triangulação.

c) Regra de três.

d) Trigonometria.

e) Tricampeonato.

24. A trilateração em duas dimensões determina a posição com base em:

a) Traçando três retas que se cruzam em um ponto.

b) Utilizando a regra de três da matemática.

c) Utilizando a fórmula de cálculo do raio da circunferência.
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d) Utilizando um triângulo de lados iguais.

e) Traçando três circunferências que se cruzam em apenas um ponto.

25. Aparelhos modernos de GPS atualmente podem medir:

a) Sua posição no globo terrestre.

b) Sua velocidade de deslocamento.

c) Ser combinados com sondas para profundidade e localização de peixes.

d) Possuir bússola eletrônica embutida.

e) Todas as alternativas estão corretas.

26. Sobre a pesca amadora é correto afirmar:

a) É uma categoria de pesca comercial.

b) É uma categoria de pesca não comercial.

c) Tem o peixe como produto de venda no mercado.

d) O pescador pode vender o peixe capturado.

e) Nenhuma das alternativas anteriores.

27. O turismo de pesca refere-se:

a) Operação, agenciamento e transporte.

b) Hospedagem, alimentação e recepção.

c) Recreação, entretenimento e eventos.

d) Pesca esportiva. 

e) Todas as alternativas anteriores.

28. Sobre a pesca amadora no Brasil não é correto afirmar:

a) Existem cinco milhões de pescadores amadores no Brasil segundo os da-

dos oficiais. 

b) 75% da pesca realizada no Pantanal enquadra-se na categoria de pesca 

amadora.
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c) O Brasil precisa de ações governamentais que garantam a preservação 

dos estoques e a estruturação do mercado da pesca.

d) A pesca amadora também é responsável pela diminuição dos estoques 

pesqueiros.

e) No Brasil ainda faltam dados oficiais sobre o número de pescadores ama-

dores. 

29. Sobre o Plano de Desenvolvimento da Pesca Amadora é incorreto afir-

mar:

a) Tem ações realizadas pelo IBAMA.

b) Tem ações realizadas pela Embratur.

c) Tem ações realizadas pelo Ministério da Pesca e Aquicultura.

d) Tem ações realizadas pelo Ministério da Agricultura.

e) Tem ações realizadas em parceria com governos estaduais e municipais.

30. Sobre a pesca esportiva é correto afirmar:

a) É uma modalidade da pesca amadora onde os pescadores devolvem à 

água os peixes de menores e os maiores.

b) Sempre ocorre o abate dos peixes pescados.

c) É uma modalidade de pesca amadora onde os pescadores só pescam em 

áreas específicas.

d) É uma modalidade de pesca amadora caracterizada pelos pescadores de-

volverem a água peixes de tamanho intermediário.

e) É uma modalidade de pesca amadora que não requer o porte da licença 

de pesca.

31. Sobre as modalidades de pesca amadora é correto afirmar:

a) A pesca de barranco utiliza apenas linha de mão e iscas naturais.

b) Na pesca de arremesso são utilizadas varas com carretilhas ou molinetes 

e apenas iscas artificiais.

c) A pesca do corrico é realizada na forma desembarcada.
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d) A pesca de rodada é realizada com o barco em deriva.

e) Todas as alternativas estão corretas.

32. Quais são as categorias de pesca amadora:

a) Desembarcada, embarcada e subaquática.

b) Desembarcada, embarcada e de arremesso.

c) Esportiva, embarcada e de arremesso.

d) Desembarcada, embarcada e de superfície. 

e) Pesque e solte e pesca de arremesso.

33. Qual equipamento é exigido por lei para prática de pesca subaquática:

a) Faca.

b) Roupa isotérmica.

c) Snorkel.

d) Boia de sinalização. 

e) Nenhum equipamento é exigido por lei.

34. Sobre a áreas de pesca é correto afirmar:

a) A pesca oceânica é realizada principalmente na costa Sudeste e Nordeste 

do Brasil.

b) A pesca costeira é a menos praticada pelos pescadores amadores.

c) As práticas de pesca de água doce capturam as mesmas espécies inde-

pendente da época do ano.

d) No Brasil é proibida a pesca em reservatórios de usinas hidrelétricas e de 

irrigação.

e) Todas as alternativas anteriores.

35. Sobre as iscas artificiais:

a) Não servem para a prática de pesca amadora oceânica.

b) São divididas em iscas oceânicas, costeiras e de água doce.
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c) Podem ser de madeira, metal, plástico ou borracha.

d) As iscas de superfície imitam insetos.

e) Só funcionam se forem de madeira.

36. Sobre o turismo de pesca no Brasil:

a) As pessoas que trabalham com embarcações no turismo de pesca preci-

sam ter inscrição na Capitania dos Portos e no Ministério do Turismo.

b) Os guias de pesca são tratados pelo Ministério do Turismo como guias de 

turismo especializado em atrativos naturais.

c) Apenas ONGs vêm atuando na capacitação de guias de pesca.

d) Os guias de pesca não precisam conhecer a legislação ambiental já que 

são os pescadores que devem respeitá-las.

e) Todas as alternativas estão corretas.

37. Sobre o perfil do turista de pesca do Pantanal não é correto afirmar:

a) A maioria são homens entre 30 e 50 anos.

b) A maioria é preocupada com a conservação do local.

c) Estão aderindo cada vez mais à prática do pesque e solte.

d) Sempre visitam lugares diferentes, quase nunca retornam ao mesmo lo-

cal para pescar

e) Todas as alternativas estão incorretas.

38. Sobre o pesque e solte é correto afirmar:

a) O local da fisgada não interfere na sobrevivência do peixe.

b) É o ato de devolver apenas os peixes que menores que o permitido pela 

legislação.

c) Deve ser realizada em águas quentes.

d) Deve dar preferência a anzóis sem farpa.

e) Todas as alternativas estão corretas.
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39. Quanto aos apetrechos utilizados para auxiliar na prática do pesque e 

solte:

a) O alicate de contenção serve para cortar o anzol.

b) O bicheiro serve para perfurar a mandíbula do peixe.

c) Os puçás são feitos exclusivamente com redes de algodão.

d) O alicate de bico fino é utilizado para retirar o peixe da água.

e) Todas as alternativas estão corretas.

40. Avalie as afirmações a seguir:

I –  Todo pescador amador homem com mais de 18 anos e menos de 65 

deve portar a Licença de Pesca Amadora.

II –  O pescador licenciado deve utilizar somente linhas de mão, caniço 

simples, caniço com molinete ou carretilha, e anzóis simples ou múl-

tiplos, com isca natural ou artificial, puçá e tarrafa independente da 

área de pesca. 

III –  O pescador amador deve respeitar os tamanhos mínimos de captura.

Agora assinale a correta:

a) Apenas a III está correta.

b) I e II estão corretas.

c) I e III estão corretas.

d) Todas as informações estão corretas.

e) Todas as informações estão incorretas. 

41. Sobre os períodos de defeso é incorreto afirmar:

a) É a proibição de pesca das espécies protegidas.

b) Nas pescarias de água doce é estabelecido principalmente nos períodos 

de piracema.

c) Todas as espécies de água doce possuem períodos de defeso.

d) Somente o pescador comercial não pode pescar nos períodos de defeso.

e) Todas as alternativas estão incorretas.
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42. São consideradas áreas permitidas para a prática do pesque e solte: 

a) Unidades de Conservação de Proteção Integral.

b) Rios ou trechos de rios em que a pesca comercial é proibida.

c) Em áreas de confluência de rios.

d) Em áreas próximas a barragens e cachoeiras.

e) Todas as alternativas anteriores.

43. Quanto às cotas de captura e transporte é correto afirmar:

a) Não são previstas pela legislação.

b) São definidas apenas pela legislação estadual.

c) São definidas apenas para as águas continentais.

d) São definidas apenas para as águas oceânicas.

e) No estado do Mato Grosso é permitido pescar até 5 piranhas.

44. Em relação ao transporte de pescados por pescadores amadores é incor-
reto afirmar:

a) O pescador amador não pode armazenar e transportar pescado em con-

dições que não permitam sua identificação, sem cabeça, nadadeiras, es-

camas ou couro, ou em forma de postas ou filés. 

b) Somente peixes com comprimento total maior ou igual a um metro 

(100 centímetros) podem ter a cabeça separada do corpo desde que 

as duas partes (corpo e cabeçestejam em condições que permitam sua 

identificação. 

c) No caso de transporte interestadual do pescado, o pescador amador 

deverá providenciar o comprovante de origem, junto aos órgãos com-

petentes. 

d) O pescador amador não precisa acompanhar a carga no seu trajeto do 

transporte. 

e) O pescador amador precisa acompanhar a carga no seu trajeto do trans-

porte. 
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45.  Quais os fatores não são essenciais para o desenvolvimento do turismo 

de pesca em uma região?

a) Boas condições de acesso aos locais de pesca.

b) Pesquisas sobre a dinâmica reprodutiva da ictiofauna.

c) Acesso a materiais informativos sobre as regras de pesca na região. 

d) Guias e condutores de pesca capacitados.

e) Presença de serviços de alimentação sofisticados.

46. Quanto aos tipos de cultivos de iscas marque a alternativa correta:

a) Viveiros de derivação são constituídos de pequenas barragens.

b) Em viveiros de barragem o escoamento da água é feito utilizando bom-

bas elétricas.

c) Tanques-rede são usados em barragens de usinas hidrelétricas.

d) Tanques são reservatórios construídos apenas por escavação.

e) Todas as alternativas estão corretas.

47. Quanto aos equipamentos necessários ao cultivo de iscas vivas:

a) Oxímetro serve para medir o PH da água.

b) Filtro biológico serve para diminuir a turbidez da água.

c) Sistema trocador de calor serve manter a temperatura adequada da água.

d) Bombas trifásicas são utilizadas para a fazer a circulação da água. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

48. São consideradas iscas de água doce:

a) Sardinha.

b) Caranguejo.

c) Corrupto.

d) Cascudo.

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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49. Qual é o fator que mais afugenta os clientes de uma empresa?

a) Falta de estruturas e equipamentos modernos.

b) Falta de meios de informação.

c) Falta de opções diversificadas na oferta dos produtos.

d) Mau atendimento.

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

50. Para conquistar um cliente não é necessário:

a) Boa postura e bom humor.

b) Disposição e calma para resolver problemas.

c) Agilidade e boa comunicação.

d) Sempre prometer que irá conseguir o que o cliente está pedindo.

e) Nenhuma das alternativas.
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