
Presidência da República 
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Ministério do Meio Ambiente 
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Espécie-a

 
Região: 

Norde

 

Sistema de Mapa de Bord
 

A) IDENTIFICAÇÃO 

B) DADOS DA ATIVIDADE 
Discriminação (Atividade *) 1: Pesca de Isca Viva - preencher  quadros B e C 
Discriminação (Atividade *) 2: Pesca de Atuns e a fins - preencher quadros B e D

  Lance Nº Lance Nº Lance Nº Lance Nº 
Discriminação(Atividade*)     
Data (dia/mês)     
Hora (inicial)     
Latitude(inicial) S     
Longitude (inicial) W     
Profundidade (m)     
Temp de Superfície Cº     
Vento - Direção     
Vento - Força     

(*) Atividade: 1 - Pesca de Isca; 2 - Pesca de atuns e a fins 
C) DADOS DA CAPTURA DA ISCA VIVA 

 Lance Nº Lance Nº Lance Nº Lance Nº 
Nº de Sarricos  Baldes      
Sardinha (kg)     
Boqueirão (kg)     
Outras Espécies (kg)     

D) DADOS DAS CAPTURAS 
 Lance Nº Lance Nº Lance Nº Lance Nº 

Espécies Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg
Albacora-bandolim (BET)     
Albacora-branca (ALB)     
Albacora-laje (YFT)     
Albacorinha (BLF)     
Bonito-cachorro     
Bonito-listrado (SKJ)     
Bonito-pintado     
Cavala     
Cavala-empinge (WAH)     
Dourado (DOL)     
     
     
      

Nome da Embarcação: Empresa/Armador: 

Porto de Saída: Porto de Chegada: 

Data de Chegada: ____/__Data de Saída: ____/____/____ 

 

VARA   E   ISCA-VIVA
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E) INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 Lance Nº Lance Nº Lance Nº Lance Nº Lance Nº Lance Nº 
Associação do cardume(*)       

(*) 0 - Cardume livre; 1 - Bóias fixas ou deriva; 2 - Plataforma de petróleo; 3 - Tronco ou galhos de 
árvore; 4 - Outros objetos; 5 - Baleia morta. 

F) RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO 

NOME DO MESTRE:______________________ Nº DE REGISTRO SEAP/PR: __________________ 

ASS.: __________________________________ Nº INSCR. CAP. PORTOS: ____________________ 

OBSERVAÇÃO: 
1- Os dados fornecidos serão mantidos confidencialmente e serão de uso restrito á pesquisa. 
2- A obrigatoriedade do fornecimento das informações sobre as pescarias está prevista no Decreto Lei 

Nº 221/67 e Decreto Nº 4.810/03. O não cumprimento desta obrigatoriedade ou fornecimento de 
informações falsas implicará em sanções que vão desde multas até o cancelamento das permissões 
de pesca e registro. 

3- Quando o número de espécies for maior que o espaço disponível, utilizar outro formulário como 
continuação. 

4- Nome do mestre legível.  



 

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
MAPA DE BORDO – VARA E ISCA-VIVA 

 

1. QUADRO – SISTEMA DE MAPA DE BORDO VARA E ISCA-VIVA 
Escreva neste quadro, a espécie-alvo da pescaria. ).  Entende-se por espécie-alvo a espécie ou grupo de espécies para as quais a 

pescaria é direcionada, ou seja, a espécie que você quer pescar. 
Em seguida, preencha  com um “X” , a Região (Nordeste ou Sudeste/Sul) em que está sendo realizada a pescaria.  

2. QUADRO A - IDENTIFICAÇÃO 
Informe neste quadro dados de sua embarcação, completando o Mapa de Bordo de acordo com a explicação abaixo: 

Nome da Embarcação: Escreva o nome completo da Embarcação. 
Empresa/Armador: Escreva o nome completo do Armador ou Proprietário da Embarcação. 
Porto de Saída: Escreva o nome do Porto ou Local (nome da cidade ou distrito) de onde saiu a embarcação para 

iniciar a viagem de pesca. 
Data de Saída: Escreva a data (dia/ mês/ano) da saída da embarcação, para o início da viagem de pesca. 
Porto de Chegada: Escreva o nome do Porto ou Local (nome da cidade ou distrito) aonde chegou a embarcação, após o 

término da viagem de pesca. 
Data de Chegada: Escreva a data (dia/mês/ano) da chegada da embarcação ao Porto ou Local de desembarque. 

3. QUADRO B - DADOS DA ATIVIDADE 
Complete este Quadro em seqüência, a partir da data de saída do porto, com informações diárias sobre cada atividade executada 

(inclusive os dias de iscagem). Diariamente, durante ou logo após o(s) lance(s), informe o seguinte. 
Discriminação(Atividade*) Escreva neste campo diariamente o nº 1 quando estiver capturando a isca-viva, ou o nº 2 quando em 

operação de procura e captura de Atuns e Afins. 
Data (dia/mês) Diariamente, escreva o dia e o mês de cada atividade ou operação de pesca. 
Hora (inicial) Escreva a hora do início da captura (Isca Viva ou Atuns e Afins, conforme o caso). 
Latitude(inicial) S Utilizando-se de equipamento eletrônico ou carta náutica, escreva a latitude (S) em graus e minutos 

do local do início da captura de Isca Viva ou de Atuns e Afins, conforme o caso. 
Longitude (inicial) W Da mesma forma que no item anterior, escreva a longitude (W) em graus e minutos do local do início 

da captura de Isca Viva ou de Atuns e Afins, conforme o caso. 
Profundidade (m) Escreva a profundidade (m), do local onde ocorreu a captura de Isca Viva ou Atuns e Afins, conforme 

o caso. 
Temp de Superfície Cº Anote a temperatura da superfície da água, em ºC (em graus Celsius), do local onde ocorreu a 

captura de Isca Viva ou Atuns e Afins, conforme o caso. 
Vento - Direção Escreva a direção do vento, onde está sendo realizada a catura de Isca Viva ou Atuns e Afins, 

conforme o caso. 
Vento - Força Escreva de acordo com a escala Beuford a força do vento, onde está sendo realizada a catura de 

Isca Viva ou Atuns e Afins, conforme o caso. 

4. QUADRO C - DADOS DA CAPTURA DA ISCA-VIVA 
Este quadro deverá ser preenchido apenas quando da captura de Isca Viva, após o preenchimento do Quadro B - DADOS DA 

ATIVIDADE, sempre escrevendo na Coluna Discriminação (Atividade*), o número 1. 
Nº de sarrico ou baldes: Marque com um “X” no espaço correspondente (sarrico ou balde), conforme o meio ou utensílio 

utilizado no transbordo das iscas da rede de cerco para as tinas do atuneiro em cada lance de isca. 
Em seguida, escreva a quantidade de sarricos ou baldes de Isca Viva transferida às tinas do atuneiro 
em cada lance. 

Informe o peso estimado (Kg), de cada espécies de isca-viva (sardinha, boqueirão e/ou outras espécies) transferidas ao atuneiro em 
cada lance. 

5. QUADRO D – DADOS DE CAPTURA: 
Escreva diariamente neste quadro, os dados das capturas de cada espécie realizada por lance, sempre escrevendo na Coluna 

Discriminação (Atividade*), do Quadro B - DADOS DA ATIVIDADE, o número 2, referente à Atividade de “Pesca ou Procura de Atuns e 
Afins”.  

Caso sejam capturadas espécies cujo nome não apareça no Mapa de Bordo, escreva nas linhas em branco os nomes destas 
espécies, com seus respectivos pesos (Kg). 

Entende-se por lance cada procedimento de localização e aproximação do cardume, seguido ou não de pesca (captura). Como 
durante um dia pode existir mais de um lance, anotar os dados de captura de cada lance. Caso não seja realizada nenhuma captura 
durante o dia, deixar a coluna correspondente ao lance em branco. 
 
6. QUADRO E – INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

Associação do Cardume – Informe a associação do cardume capturado por lance, conforme as situações encontradas: 0)Se a 
captura de atuns e afins foi realizada com o Cardume livre; 1) junto a Bóias fixas ou à deriva; 2)junto a Plataforma; 3)junto a Tronco ou 
galhos de árvore; 4) junto a Outros Objetos; ou 5) junto a Baleia morta.  

 
 7. QUADRO F – RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO 

Este Quadro deve ser preenchido com os dados do mestre ou encarregado da embarcação, responsável pelo preenchimento do 
Mapa de Bordo, conforme é mostrado abaixo: 
Nome: Escreva o nome completo do mestre, responsável pelo preenchimento do Mapa de Bordo. 
Ass: Assinatura do mestre, responsável pelo preenchimento do Mapa de Bordo. 
Nº Reg. SEAP/PR: Anote, nesta linha, o nº do Registro Geral da Pesca da embarcação. 

Nº Insc.Cap.Portos: Anote, nesta linha, o nº de inscrição do mestre, encarregado da embarcação na Capitania dos 
Portos.  

 


