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RECIFES ARTIFICIAIS NA ÁGUA
Confira como se orientar na costa de Pontal do Paraná
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- É com enorme 
satisfação que a equipe 
do Programa REBIMAR 
(Recuperação da 
Biodiversidade Marinha 
no Litoral do Paraná) 
informa que, no mês 
de MAIO DE 2011, as 
atividades de instalação 
de recifes artificiais 
foram retomadas na 
costa do município de 
Pontal do Paraná. 
Nessa edição especial 
do Informativo Coluna 
D’água, você encontra 
informações sobre a 
localização e sinalização 
dos recifes artificiais 
do Programa.  Essas 
informações são 
importantes para 
que você se oriente 
durante suas atividades 
de pesca, utilizando 
as estruturas e áreas 
próximas de forma 
segura e sustentável.
Este material foi feito 
com a cooperação dos 
pescadores, os quais, 
durante as atividades 
de campo realizadas 
pela equipe do 
REBIMAR, trouxeram 
suas principais dúvidas 
e contribuíram 
com o seu valioso 
conhecimento sobre 
as áreas de pesca da 
região (marcações, 
visadas, alinhamentos, 
etc.).
Boa leitura e boas 
pescarias!

CARTA AO PESCADOR

OPERAÇÃO DE CARREGAMENTO DE RECIFES ARTIFICIAIS NA BALSA PARA O LANÇAMENTO NA COSTA DE PONTAL DO PARANÁ
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EXPEDIENTE

Coluna d’água

Os recifes artificiais do Programa 
REBIMAR são blocos de concreto com 
cerca de 125 quilos, desenvolvidos 
especialmente para essa finalidade. Em 
cada um dos 10 pontos da região dos 
“Três Morros”, na costa do Município de 
Pontal do Paraná, serão colocados 120 
blocos, divididos em 4 agrupamentos 
de 30 recifes.  O ponto-teste, que 
corresponde ao primeiro lançamento 
de Recifes Artificiais permanecerá com 
28 unidades. Confira nas ilustrações as 
dimensões de um bloco de recife artificial, 
e também um exemplo de distribuição de 
estruturas em um ponto de instalação: 

COMO SÃO OS RECIFES ARTIFICIAIS DO PROGRAMA REBIMAR?
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- Os recifes 
artificiais do 
Programa 
REBIMAR estão 
sendo instalados 
na costa de Pontal 
do Paraná, em 10 
locais distribuídos 
entre os balneários 
de ATAMI e PRAIA 
DE LESTE. 

- Os pontos 
de instalação 
aproximam-se do 
alinhamento dos 
“Três Morros”, 
entre 2 e 2,3 
milhas náuticas 
da costa (veja no 
mapa ao lado). 

- A distância 
entre cada um 
dos pontos de 
instalação é de 
aproximadamente 
1200 metros.

- Os locais foram 
escolhidos pelos 
pescadores que 
participaram das 
reuniões públicas 
que ocorreram 
nos anos de 2006, 
2009 e 2010.

AONDE ESTÃO SENDO INSTALADOS OS RECIFES ARTIFICIAIS DO PROGRAMA REBIMAR?
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COMO SERÁ FEITA A SINALIzAÇÃO DOS RECIFES ARTIFICIAIS NA COSTA DE PONTAL DO PARANÁ?

SINALIZAÇÃO DOS RECIFES ARTIFICIAIS
Localize-se! Confira as marcações dos locais de instalação das bóias de sinalização do REBIMAR

Bóias sinalizadoras provisórias:

Durante a instalação dos blocos de recifes artificiais, os 
pontos serão sinalizados por BOMBONAS. Estas Bóias 
serão utilizadas para demarcar provisoriamente o local 
exato dos pontos de instalação (veja um exemplo  de 

Bóia Provisória na imagem abaixo).

A linha de recifes artificiais será demarcada 
por quatro Bóias Oficiais do Programa 
REBIMAR (veja as bóias na figura). As 
Bóias estão em conformidade com a 
NORMAN 17 (regras da Marinha do 

Brasil). Elas possuem um sistema 
de fundeio reforçado (feito com 
distorcedores, correntes e uma 

poita de concreto) e contam com 
sistema de iluminação. O número 

e posicionamento das Bóias 
Oficiais foi definido  pelos 

pescadores (confira no mapa à 
esquerda).

Bóias sinalizadoras oficiais:

IMPORTANTE!

- As Bóias Provisórias podem ser danificadas ou removidas 
do local de instalação. Assim, para sua segurança, evite 
determinados tipos de pesca, como o arrasto e o caceio, 
na região do alinhamento dos “Três Morros”;

- As Bóias Oficiais NÃO sinalizam todos os pontos 
instalação dos recifes artificiais. Conforme decidido pelos 
pescadores de Pontal do Paraná, elas servem apenas para 
demarcar a linha em que se encontram os recifes artificiais 
do Programa REBIMAR.

- Durante suas operações de pesca, ao avistar uma bóia, 
uma bombona, ou uma bandeira de sinalização nos locais 
onde é prevista a instalação de recifes artificiais, mantenha 
uma distância segura. Além disso, aproveite para usar seus 
conhecimentos e fazer a marcação do local ou, caso tenha 
um GPS disponível, demarque o ponto.

Na tabela abaixo, você confere as coordenadas geográficas do ponto teste e das bóias principais, 
que indicam o alinhamento no qual estão instalados os recifes artificiais do Programa REBIMAR:

- Ao usar essas informações, fique atento ao Datum (WGS84, SAD69 ou CÓRREGO 
ALEGRE), e ao sistema de projeção (Coordenadas geográficas) do seu GPS!

- O sistema de GPS é sujeito a pequenos erros e imprecisões. Portanto, em algumas 
práticas de pesca (como o fundeio, o caceio e o arrasto), mantenha uma boa distância 
dos recifes artificiais (pelo menos 150 metros). Além de contribuir para a sua segurança e 
para a integridade dos seus apetrechos, essa atitude é importante para que as populações 
de peixes que utilizam os recifes possam se multiplicar e incrementar a pesca local.

- Caso tenha dúvidas de como operar seu GPS entre em contato com a equipe do Programa 
REBIMAR no telefone (41) 9233-9742, ou no e-mail duvidas@rebimar.org 

- As coordenadas de todos os pontos estão disponíveis nas Colônias e Associações de 
Pescadores, e também podem ser obtidas diretamente com a equipe do Programa REBIMAR.

Pontos: Datum: WGS 84 Datum: SAD 69 Datum: Córrego Alegre

Coordenadas Geográficas Coordenadas Geográficas Coordenadas Geográficas

Latitude Longitude Latitude Longitude Latitude Longitude

Ponto-Teste 48°21'17,4" O 25°38'27,9" S 48°21'15,7" O 25°38'26,1" S 48°21'16,0" O 25°38'26,3" S

Bóia 1 48°21’40,9” O 25°37'51,9" S 48°21'39,3" O 25°37'50,1" S 48°21'39,5" O 25°37'50,3" S

Bóia 2 48°22'56,8" O 25°39'26,5" S 48°22'55,1" O 25°39'24,7" S 48°22'55,3" O 25°39'24,9" S

Bóia 3 48°24'12,6" O 25°41'01,1" S 48°24'11,0" O 25°40'59,3" S 48°24'11,2" O 25°40'59,5" S

Bóia 4 48°25'28,5" O 25°42'35,7" S 48°25'26,8" O 25°42'32,0" S 48°25'27,1" O 25°42'34,1" S

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (
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Extremidade Norte da linha de recifes artificiais:
(Proximidades do Balneário Atami)

Extremidade Sul da linha de recifes artificiais:
(Proximidades dos Balneários Canoas e Praia de Leste)

CONFIRA ALGuMAS IMAGENS DE vISADAS FEITAS A PARTIR DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS RECIFES ARTIFICIAIS, NAS PROXIMIDADES DO ALINhAMENTO DOS “TRêS MORROS”:

OS TRêS MORROS SÃO AquELES vISuALIzADOS EM SEGuNDO PLANO, à DIREITA DA ILhA DA GALhETA

NOTE quE NOS PONTOS MAIS AO SuL, O MAIOR DOS TRêS MORROS ENCONTRA-SE MAIS EXPOSTO
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PESCADORES ARTESANAIS TAMBÉM SÃO PARTE DO PROGRAMA REBIMAR

Por estarem sempre no mar, os pescadores são parceiros importantes para sinalização dos recifes 
artificiais do REBIMAR; 

Divulgue a localização dos recifes e explique as marcações ou visadas para os seus companheiros de pesca;

Se avistar uma embarcação pescando nas proximidades dos recifes, em situação de risco de engate de 
redes, alerte os pescadores da existência das estruturas;

Ao perceber qualquer dano ou mesmo o “sumiço” das bóias de sinalização, contate a equipe do 
Programa REBIMAR pelo telefone (41) 9233-9742, ou no e-mail: duvidas@rebimar.org. Se possível, sinalize 
provisoriamente o local com bóias, bombonas ou bandeiras de rede;

lEMBrE-sE:
O bom funcionamento das bóias oficiais é importante para a segurança da pesca e da navegação na região 

dos recifes artificiais. Além disso, elas funcionam como um valioso instrumento para os pescadores, facilitando 
sua localização em relação ao continente, aos balneários ou ao posicionamento de cardumes. Portanto, 
contribua para a manutenção dessas balizas. 

O sistema de sinalização foi adquirido com recursos públicos, e atos de vandalismo ou dano intencional 
ao equipamento terão as responsabilidades rigorosamente apuradas pelas autoridades competentes (Polícias 
Federal, Civil e Militar).

parTicipE!
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O Programa REBIMAR prevê a ampliação das suas atividades para os demais municípios do litoral paranaense com costa de mar aberto. Porém, 
isso depende da aprovação da classe pesqueira desses municípios, o que deverá ser discutido em reuniões públicas. A previsão é de que as 

próximas reuniões sejam realizadas em Matinhos, no início do segundo semestre de 2011. 

Portanto, se você tem interesse na implantação de recifes artificiais em seu município, discuta propostas com seus companheiros, mobilize-se e 
esteja pronto para participar dessas reuniões.

 
para maiores informações, contate a equipe do programa rEBiMar pelo

telefone (41) 9233-9742, ou no e-mail duvidas@rebimar.org

Quer saber mais sobre o Programa REBIMAR? Acesse: www.rebimar.org

E NOS DEMAIS MuNICÍPIOS DO LITORAL PARANAENSE, hAvERÁ INSTALAÇÃO DE RECIFES ARTIFICIAIS PELO PROGRAMA REBIMAR?

fo
to

: V
in

ic
iu

s 
A

ra
uj

o


