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TURISMO EMBARCADO



As embarcações de turismo subdividem-se em embarcações

empresariais do tipo escuna e similares e embarcações

locais.

- As embarcações empresariais do tipo escuna e similares são

aquelas exclusivas para o transporte de passageiros e são operadas

por pessoa jurídica.

- Embarcações de turismo locais são as embarcações de pesca

artesanal alteradas para o transporte de passageiros, operadas por e

sob propriedade de pescadores artesanais profissionais da APA,

com permissão da autoridade marítima que lhes faculte o tráfego

de passageiros.



MONITORAMENTO



�O que é monitoramento?



Monitoramento

É a observação e o registro regular de 
uma atividade, projeto ou programa, para 
sistematização e análise de informações.

Melhor conhecer para melhor decidir. 



Proporciona maior transparência: divulgação das 

informações como prestação de contas;

Auxilia a tomada de decisão: informações úteis que 

qualificam as decisões;  

Promove a aprendizagem e a disseminação do 

conhecimento: amplia o conhecimento sobre a 

atividade; 

Aperfeiçoa a gestão da atividade: permite revisões, faz 

parte de um ciclo de gestão. 

Monitoramento





Programa de Pesquisa e Monitoramento

Objetivos: Aumentar o conhecimento sobre os 

recursos ambientais existentes na APA do 

Anhatomirim e seus usos, além da dinâmica 

socioeconômica regional, visando à geração e 

ampliação do conhecimento necessário para a 

tomada de decisões sobre o manejo da Unidade.



O monitoramento do turismo embarcado ocorre 

por meio de três estratégias combinadas:

- Cadastramento anual; 

- Planilha de bordo;

- Fiscalização. 

Monitoramento



Monitoramento - Cadastramento

O cadastro das embarcações é obrigatório para 
todas as embarcações de turismo e para as 

embarcações de esporte e recreio locais que 
adentrem na ZPB.

O cadastro é anual e os documentos para sua 
solicitação devem ser entregues à 

administração da APA do Anhatomirim até o 
dia 01 de dezembro de cada ano.



PLANILHAS DE 

BORDO



- Entrega ou Justificativa;

* Datas e horários;

* Avistagens:

* Houve?

* Espécie

* Quantidade

* Coordenadas
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Embarcação GisCloud
Planilha 

eletronica
SIG / Mapa

Android

ou 

IOS

Vantagens:

- Diminuição de erros

- Diminuição de trabalho

- Facilitação de integração com outras bases de dados

- Visualização imediata do dado para o monitor

- Visualização de localização na APA e respectiva Zona

- Material publicitário para a empresa

melhoria



IMPORTANTE

As Planilhas de Bordo preenchidas nas 

embarcações durante cada saída e entregues 

no início do mês posterior continuará sendo 

uma exigência do ICMBio até o momento em 

que for verificado o efetivo funcionamento do 

aplicativo apresentado.



Monitoramento

Endereço para o mapa 

atual

http://editor.giscloud.com/map/379

382/avistagens-de-animais-

marinhos-na-apa-de-anhatomirim



Monitoramento – Fiscalização

Fora da embarcação (por mar ou terra): 

- Os procedimentos de aproximação aos cetáceos; 

- Respeito às áreas de restrição e às rotas; 

- Som;

- Número de visitas.



Monitoramento – Fiscalização

Na embarcação: 

- Número de passageiros (máximo 150); 

- Preenchimento da planilha de bordo e o GPS;

- Autorização; 

- Material de divulgação (folders e cartaz); 

- Presença do “condutor de visitantes” cadastrado 

pela APA do Anhatomirim. 



PRÓXIMOS PASSOS




