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Objetivos: assegurar a proteção da população residente de golfinhos, bem como 
os remanescentes de mata atlântica e fontes hídricas de relevante interesse para 
a sobrevivência das comunidades de pescadores artesanais da região. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quais são os objetivos?? 
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Turismo embarcado na APA do Anhatomirim - 

monitoramento 

 

                                         

 
 
 

0 – A prova 

1 – O que é monitoramento 

2 – Monitoramento das escunas 

 a. cadastramento; 

 b. planilha de bordo; 

 c. fiscalização. 
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Conteúdo: o curso.  

 

8 questões de múltipla escolha  

 1 ponto cada. 

 

10 Questões de verdadeiro ou falso 

 0,2 pontos cada. 

 

Nota mínima: 5 
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A prova 

 

                                         

 
 
 

Local: Sede da APAA 

(SC 402, km02). 

 

6ª. Feira, 05 dez 

 

Max: 20 por horário 

 

09:00 

10:30 

12:00 

 

14:30 

16:00 

17:30 

19:00 

20:30 
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É a observação e o registro regular de uma atividade, 
projeto ou programa;  
 
É um processo rotineiro de coleta, sistematização e 
análise de informações; 
 
Melhor conhecer para melhor decidir. 
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a) proporciona maior transparência: prestação de 

contas; 
 
b) auxilia a tomada de decisão: informações úteis que 

qualificam as decisões;  
 
c) promove a aprendizagem e a disseminação do 

conhecimento: amplia o conhecimento sobre a 
atividade; 

 
d) Aperfeiçoa a gestão da atividade: permite 

revisões, faz parte de um ciclo de gestão. 
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Executar 

Monitorar Avaliar 

(Re) 
Planejar 
e decidir 
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Monitoramento do turismo embarcado 
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O monitoramento do turismo embarcado ocorre por 
meio de três estratégias combinadas: 
 
 a. cadastramento anual; 
 b. planilha de bordo em cada saída; 
 c. fiscalização. 
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Toda embarcação deve ser cadastrada pela APA do 
Anhatomirim;  
 
O cadastro é anual (prazo: 01 de dezembro); 
 
Há um total máximo de 20 (hoje são 22). 
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a. Cadastramento de embarcações 

 

                                         

 
 
 



        Ministério do Meio Ambiente 

Embarcações cadastradas (2014) 

                                         

 
 
 
•Capitão Gancho Martin  

•Aventura Pirata  

•Vento Sul II  

•Fantástico  

•Sonhador  

•Pirata do Caribe I   

•Pirata do Caribe II   

•Corsario Negro I   

•Holandes Voador  

•Pirata da Ilha  

•Golfinho II  

 

•Galeão Dourado  

•Capitão Noronha (Maresia) 

•Sambaqui   

•Ana Carolina II Barba Negra  

•Barba Negra III   

•Aguas Cantantes  

•Rei Sol  

•Jerusalem  

•Velas Negras  

•Perola Negra I  
•Fantasia 
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Em toda saída deve ser preenchida uma planilha de 
bordo; 
 

Até o dia 05 as embarcações devem entregar as 
planilhas do mês anterior.  



Mostrar o 

arquivo .doc e 

explicar sobre o 

preenchimento 
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•Mostrar a planilha Excell 
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Fiscalização – o que é fiscalizado 

                                         

 
 
 

Fora da embarcação (por 

mar ou terra): 

 

Os procedimentos de 

aproximação aos cetáceos; 

 

O respeito às áreas de 

restrição e às rotas; 

 

O som. 
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Fiscalização – o que é fiscalizado 
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        Ministério do Meio Ambiente 

Fiscalização – o que é fiscalizado 
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Fiscalização – o que é fiscalizado 

                                         

 
 
 

Fora da embarcação (por 

mar ou terra): 

 

Os procedimentos de 

aproximação aos cetáceos; 

 

O respeito às áreas de 

restrição e às rotas; 

 

O som. 

Na embarcação: 

 

O número de passageiros 

(max: 150); 

 

O preenchimento da planilha 

de bordo e o GPS; 

 

A autorização; 

 

O material de divulgação 

(folders e cartaz);  

 

A presença do “condutor de 

visitantes” cadastrado pela 

APA do Anhatomirim. 
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Fiscalização – o que é fiscalizado 

                                         

 
 
 

Chegando... 
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Fiscalização – o que é fiscalizado 

                                         

 
 
 

 Contando... 
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Fiscalização – o que é fiscalizado 

                                         

 
 
 

Procurando o cartaz, 

em local visível... 
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Fiscalização – o que é fiscalizado 

                                         

 
 
 

Olhando o GPS e o 

preenchimento da 

planilha de bordo... 
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Fiscalização – o que é fiscalizado 

                                         

 
 
 

Procurando a 

autorização, em local 

visível... 
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Fiscalização – o que é fiscalizado 

                                         

 
 
 

Procurando o 

condutor de 

visitantes... 
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CONTATOS 

Tel: (48) 3282-2163  

apa.anhatomirim@icmbio.gov.br 


