
 

 



 
  

Estado de Mato Grosso 

  MUNICÍPIOS DE GUARANTÃ DO NORTE   

GOVERNO MUNICIPAl 2013/2016 

SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 

_______________________________________________ 

     

“REGULAMENTO DO 5º  FESTIVAL REGIONAL  DE PESCA  DE                                                      

GUARANTÃ DO NORTE  – MT” 

 

Capítulo I - Direção, Objetivos e Programação. 

 

Art. 1º - O 5º Festival Regional de Pesca de Guarantã do Norte – MT é de iniciativa e organizado pela Prefeitura 

Municipal de Guarantã do Norte, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo e com a coordenação do 

CMTur – Conselho  Municipal de Turismo de Guarantã do Norte.  

 

Art. 2º - O 5º Festival Regional de Pesca de Guarantã do Norte – MT, refere-se a etapa regional realizada neste 

município, tem o apoio: 

 Governo do Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo – 

SEDTUR; 

 Prefeitura de Guarantã do Norte – MT 

 Conselho Municipal de Turismo – CMTur de Guarantã do Norte 

 SEMA/IBAMA 

 Polícia Militar/Polícia Civil 

 MARINHA 

 Corpo de Bombeiros 

 Meios de comunicação: rádio, jornal escrito, outdoor e televisão 

 Base Aérea do Cachimbo 

Art. 3º – O 5º  Festival  Regional de Pesca de Guarantã do Norte – MT, acontecerá  nos dias 24 e 25 de agosto de 

2013, no Balneário STREGE, localizado na MT 419 sentido Guarantã do Norte x Novo Mundo, a  13 Km do centro 

da cidade. E conta com a seguinte programação: 

 

DIA 23 DE AGOSTO: 

As Trilhas Ecológicas estarão disponíveis para caminhadas a partir do dia 23 até 25 de 

agosto as 08h00min às 17h00min horas, com saída a cada 02 horas.  

08h00min – visita ao local do festival, percorrendo as trilhas com os alunos do período 

matutino e vespertino das escolas municipais, estaduais e particulares, com orientações sobre 

a importância da preservação do meio ambiente e das nascentes dos rios; 

16h00min – Debate sobre os assuntos abordados, jogos e recreação; 

 17h00min – Retorno à Guarantã do Norte; 



 
DIA 24 DE AGOSTO: 

Das 08h00min às 17h00min horas – Pulverização dos barcos e motores com água sanitária 

para  desinfecção de possíveis contaminações  e prevenção  contra o Mexilhão Dourado; 

 13h00min - Fazer as instalações das bandeirinhas de identificação das raias de pesca 

no percurso que acontecerá a competição de pesca; 

 Fazer a demarcação dos pontos perigosos do rio para prevenir acidentes com os 

competidores e fiscais.  

15h00min – Mutirão de limpeza do Balneário STREGE, com sensibilização ecológica; 

 Fazer um arrastão em todo o percurso onde vão ser demarcadas as raias de pescas, 

retirando resíduos sólidos que estão retidos na água e nos locais de pesca fora do 

leito do rio; 

15h30 – realização das atividades esportivas e recreativas;  

17h00 – apresentação de eventos culturais; 

20h00min – Abertura Oficial do 5º Festival Regional de Pesca de Guarantã do Norte – MT 

com a presença de autoridades;  

 20h30min – Apresentações de artistas locais;  

 22h00min – Show com Banda. 

 

DIA 25 DE AGOSTO: 

 06h00min – Alvorada Festiva;  

06h30min – Concentração das embarcações, inspeção dos barcos por fiscais e entrega dos  

kits; 

   07h00min – Sorteio das raias de pesca;  

   07h30min – Largada do 5º Festival de Pesca; 

   08h00min – Inicio da competição de pesca Categoria Embarcado Motor de Popa; 

   13h00min – Encerramento da competição de pesca Categoria Embarcado Motor de Popa; 

   14h00min – Show com DJ’s ; 

 16h00min – Cerimônia de entrega dos prêmios da Categoria Embarcado Motor de Popa; 

 19h00 – show com banda. 

   21h00min – Encerramento. 

 

Capítulo II - Normas da Competição 

 
Categorias e Equipamentos 

 
Art. 4º - O 5º Festival Regional de Pesca de Guarantã do Norte – MT, está aberto à participação de todos e consiste, em 

prova de pesca embarcada, utilizando o sistema “pesque e solte”, disputada e limitada 80 (oitenta) equipes formadas de 

no máximo  3 (três) pescadores, incluindo o piloteiro e no mínimo de 2 (dois) com o piloteiro. 

I - As equipes poderão ser mistas. 

II - Só será permitida a participação de menores de 18 (dezoito) anos, devidamente autorizados pelos responsáveis, 

obedecendo as seguintes normas: 

a) Os participantes menores de 18 (dezoito) anos de idade, constarão como membros da equipe, para a totalização 

prevista no Caput; 

b) Somente será permitido a participação de 1 (um) tripulante menor de 18 (dezoito) anos, por embarcação. 



 
III - Será obrigatório o uso de uniforme padrão para todos os participantes da equipe, durante a realização da prova da  

Categoria Embarcado  Motor de Popa;  

IV - A Embarcação será de responsabilidade de cada equipe e deverá estar devidamente regulamentada; 

 

Devendo portar/usar: 

I - Colete salva - vidas para todos os tripulantes da Categoria Embarcado Motor de Popa; 

II - Sacolas para lixo; 

III – Apito; 

IV – Remo; 

V - Carteira de Pescador Profissional ou Amador, exceto no caso de participante menor de 18 (dezoito) anos, ser 

aposentado, ou ter mais de 65 anos para os homens e mais de 60 anos para as mulheres, conforme Lei 9.059 de 1995;  

VI – Documento de Identidade com foto, Carteira de Aposentado, ou Certidão de Nascimento, no caso de menor de 18 

(dezoito) anos;  

VII – Comprovante de pagamento da Inscrição; 

VIII - Carteira de Piloto de Barco (Arrais) será solicitada de acordo com as exigências da Marinha, que se fizer presente 

no local;  

IX – Viveiros externos; 

X – Todas as Equipes deverão ter o passaporte de lavagem dos barcos e motores desinfectados de possíveis 

contaminações e prevenção contra o Mexilhão Dourado;  

Parágrafo único: As equipes poderão portar máquina fotográfica ou filmadora;  

 

Art. 5º - Os pescadores poderão pescar com linhada de mão, molinete ou carretilha, com varas e linhas de medidas 

livres: 

I - Será permitida a utilização de um anzol em cada linha e uma linha ou vara por pescador; 

II - Será permitida a utilização de iscas artificiais ou naturais (vivas ou mortas). 

 As espécies: Curimba e Piau menor que 10 cm não serão pontuados, na hora da inspeção no inicio da 

competição os mesmos serão vistoriados. 

III - O pescador deverá cumprir rigorosamente o que dispõe a Lei de Pesca nº. 9096/ 01 de Janeiro de 2009. 

 

Das Inscrições 

 

Art.6º - As inscrições poderão ser feitas: 

I – Na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Guarantã do Norte – MT (fone (66) 3552-5116 em Ficha 

Padrão do 5º Festival Regional de Pesca, juntamente com o Regulamento do 5º Festival Regional de Pesca, e nas 

Casas de Pesca da cidade: Beto Caça e Pesca (fone 066 3552-2002), Chico caça e pesca (fone 066 3552-3318) e Casa 

Triangulina (fone 066 3552-1547). 

II - A taxa de inscrição da Categoria Embarcado Motor de Popa, será de R$ 200,00 (Duzentos reais) por embarcação, 

podendo ter no máximo de 3 (três) pescadores, incluindo o piloteiro e no mínimo de 2 (dois) com o piloteiro. 

III - O participante deverá apresentar o comprovante de pagamento da inscrição, e demais documentos exigidos, quando 

retirar o kit da Categoria Embarcado Motor de Popa, terá direito a um kit contendo: sacolas para lixo, camiseta , 

regulamento do 5° Festival Regional de Pesca de Guarantã de Norte – MT e a numeração da equipe que será sorteada 

antes da competição. 

IV – Caso mude algum componente da equipe, a comissão organizadora tem que ser informada no momento da retirada 

do Kit, cabendo desclassificação imediata da equipe. 



 
V – Haverá limite de vagas para inscrição de 80 equipes no 5° Festival Regional de Pesca, tendo por fito a preservação 

do local e o sucesso do evento.  

 

Local, Duração e Fiscalização 

 
Art. 7º - A prova da Categoria Embarcado Motor de Popa terá duração de 5 horas, início 08h00min. e encerramento 

da competição impreterivelmente às 13h00min; 

I – As embarcações que participarão da competição deverão ser desembarcadas  impreterivelmente no dia 24 (sábado) 

de agosto, até as 17h00, passando pela lavagem, pulverização e inspeção na prevenção do mexilhão dourado; 

II – As embarcações da Categoria Embarcado Motor de Popa, com suas respectivas equipes deverão estar na 

concentração impreterivelmente às 06h30min horas do dia 25 de agosto, para serem fiscalizados, devendo o capitão da 

equipe  portar toda a documentação exigida no regulamento.  

Art. 8º - A prova será dirigida por uma Comissão de Arbitragem, um árbitro oficial do 5º Festival Regional de Pesca e 

auxiliados por doze embarcações de fiscalização. 

I - O sistema de fiscalização será organizado e dirigido pela SEDTUR, SMAT, Biólogos e por Técnicos da  SEMA e  

IBAMA.  

II – O sistema de fiscalização será realizado por dois (02) fiscais mais piloteiro sendo um (01) barco de fiscais para cada 

06 embarcações competidoras; 

III – A equipe de fiscalização portará: apito, fita métrica para medir as espécies, máquina digital fotografando o 

pescado, junto com a medida e identificação da espécie. 

IV - O sistema de segurança estará a cargo da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. 

 

Art. 9º - O local e os limites da área da competição de pesca serão informados pelos árbitros, e sinalizados com 

numeração das raias e com bóias, no momento que antecede a largada, quando também serão dadas as instruções finais 

e aferidos os relógios. 

I - A largada será em uma só bateria; 

II - Todas as equipes, em conjunto, deverão, a partir da largada, seguir o barco guia. Se houver ultrapassagem a 

embarcação será automaticamente desclassificada; 

III - As equipes só poderão iniciar e encerrar a prova após o sinal sonoro (rojão/foguete) dado pelos árbitros e fiscais de 

provas, as equipes só se locomoverão com autorização dos fiscais. 

IV – Não serão computados pelos Fiscais das Provas, peixes fisgados ou retirados da água após o término da 

competição que na Categoria Embarcado Motor de Popa, será impreterivelmente as 13h00min horas do dia 25 de 

agosto de 2013.  

V - A velocidade máxima na área de competição do 5º Festival Regional de Pesca será de 20 Km; 

VI - As embarcações não inscritas (Fiscais de Provas) do 5º Festival Regional de Pesca de Guarantã do Norte - MT, 

também deverão respeitar o limite máximo de velocidade. 

VII - As embarcações inscritas na competição da Categoria Embarcado Motor de Popa, do 5º Festival Regional de 

Pesca de Guarantã do Norte - MT, que desrespeitarem a velocidade máxima definida para o Festival, além de serem 

desclassificadas poderão sofrer sanções imposta por lei pela ação das autoridades competentes. 

VII – Cada raia de pesca será demarcada a cada 100 metros, sempre retirando fora os pontos rasos do rio e bancas de 

areia. 

 

Art. 10º - Fica proibido à equipe: 



 
I - Fazer ceva tratada com milho, soja e outros (será permitida uma garrafa de 600 ml de milho e soja); 

II - Abandonar a embarcação ou local da prova sem autorização; 

 Somente será permitida a saída de competidores da embarcação para atender necessidades fisiológicas 

com a presença dos fiscais, 

 Será permitido a mudança de ponto dentro da sua raia predefinida para as margens do rio e até 25 metros 

do início da raia (rio a baixo); 

III - Abordar ou deixar-se abordar por outra embarcação, exceto a da fiscalização; 

IV - Adentrar as baías; 

V - Jogar lixo nas águas e/ou margens do rio. 

VI - Ingerir bebidas alcoólicas em excesso, caracterizando embriaguez; 

VII - Utilizar aparelho detector de cardumes; 

VIII - Utilizar aparelhagem de som de alta potência. 

IX - Utilizar embarcações com dois motores 

X - Uso de motores acima de 45 HP; 

XI – A mudança dos locais de pesca dentro da raia deverá se solicitada e autorizada pela equipe de fiscalização. 

 

Pontuação 

 
Art. 11º - Para efeito de classificação, o critério de pontuação prevê: 

Pontos por Cm 10  50  100 

 

ESPÉCIE 

BICUDA PACU JAÚ 

PIAU CURVINA PINTADO 

MANDI TUCUNARÉ CACHARA 

CACHORRA TAMBAQUI MATRINCHÃ 
 CURIMBA  

  TRAIRÃO  

  JURUPENSEN 

(Chinela) 

 

 

 

 

 
  GIRIPOCA   

 

I - As demais espécies não serão válidos para pontuação. 

II - Todos os peixes capturados, não válidos para pontuação, deverão ser devolvidos com vida ao rio. 

III - Todos os peixes válidos para pontuação deverão ser medidos pelo fiscal da embarcação e devolvidos 

imediatamente ao rio, com vida.  

IV - Para cada peixe morto será descontado 100 pontos da equipe (exceto a curvina), e os peixes mortos deverão ser 

entregue aos ficais de provas, que após o enceramento da competição entregarão os peixes para serem doados a 

Secretaria de Ação Social.  

a) As espécies de peixes que após serem analisadas pelos fiscais e demonstrarem machucaduras que 

comprometem a sua vida no meio aquático serão recolhidas pelos ficais para futura doação a Secretaria de 

Ação Social. 

V – Jogar lixo no rio acarretará perca de 200 pontos da equipe. 

 

Art. 12º - A equipe deverá usar, obrigatoriamente, de meios (viveiros externos, puçá, alicate, cuidados no manuseio e 

outros)  que possibilitem a manutenção de vida do peixe até a verificação e pontuação pelo fiscal. 



 
Art. 13º - Após a anotação da medida e registro da espécie, a Ficha de Pontuação, deverá ser assinada pelos 02 (dois)  

fiscais  e 01 (um)  membro da equipe. Sendo que a 1º (primeira) via da Ficha  de Pontuação, deverá permanecer com os 

Fiscais  das Provas.  

Art. 14º - Cada equipe receberá a 2ª (segunda) via da Ficha de Pontuação, contendo as medidas e registro da espécie, 

pelos 02 (dois) fiscais  e 01 (um)  membro da equipe. 

Art. 15º - As Fichas de Pontuação, com a medida e registro da espécie, não poderão ser arrancadas dos blocos pelos 

Fiscais de Provas e se tiverem rasuradas deverão ser anuladas, mas devem permanecer no bloco.  

 

Vencedores e Premiação 

Art. 16º - Os árbitros proclamarão vencedora, a equipe que obtiver o maior número de pontos. 

I - Em caso de empate, vencerá a equipe que capturou o maior espécime. 

Art. 17º – A premiação da Categoria Embarcada Motor de Popa:  

I - 1º lugar:  01 Barco Alumínio de 5m + 1 Motor Yamaha 15hp 

II - 2º lugar: 01Barco Alumínio de 5m 

III - 3º lugar: 1 Motor Elétrico 44LB  

IV - 4º lugar: 1 barraca de camping e dois kit completos de pesca 

V - 5º lugar: 03 Kits de pesca completo (vara, molinete e caixa); 

VI – 6º lugar: 03 Kits de pesca completo; 

VII – 7º lugar:  03 Kits de pesca completo; 

VIII – 8º lugar: 03 Kits de pesca completo; 

 

Art. 18º – Serão premiadas na Categoria Embarcado Motor de Popa . 

I – A equipe que pegar o Maior Peixe: 

a) Premiação motor de popa: 01 Gerador Portátil Tekma GT 1200 4 tempos; 

 

II – A equipe que pegar o Maior Número de Peixe: 

b)  Premiação motor de popa: Motor Elétrico 34 lb e Kit’s de pesca; 

 

Art. 19º – Os prêmios, com suas respectivas destinações, estarão expostos no local do festival onde acontecerão a 

abertura e o encerramento do 5º Festival Regional de Pesca. 

II - Para a retirada do prêmio, a equipe vencedora deverá apresentar o comprovante de inscrição e documentos pessoais 

do representante. 

III - A equipe deverá retirar o seu prêmio ou responsabilizar-se pelo mesmo após a cerimônia de encerramento do 5º 

Festival Regional de Pesca. 

Disposições Gerais 

 

Art. 20º - É vetada a participação no 5º Festival Regional de Pesca de Guarantã do Norte,  pessoas que tenham 

desrespeitado a Comissão Organizadora, Fiscais de Provas  e Participantes, bem como cometido atos dolosos em 

festivais anteriores. 

Art. 21º – Os componentes das equipes, ao se inscreverem automaticamente autorizam o uso de suas imagens e vozes 

captadas durante o 5º Festival Regional de Pesca de Guarantã do Norte - MT, que poderão ser utilizadas pela Comissão 

Organizadora em material promocional do Festival e demais materiais de divulgação do evento e do município, sem 



 
direito a indenizações. 

Art. 22º - As autoridades e organizadores do 5º Festival Regional de Pesca não se responsabilizarão por perda, roubo ou 

danos materiais e físicos ocorridos com os participantes, espectadores, acompanhantes, antes, durante e após o 5º  

Festival Regional de Pesca . 

Art. 23º - A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte estabelece parcerias com a Marinha, Corpo de Bombeiros, 

IBAMA, SEMA, Polícia Militar e Civil para conjuntamente, garantir o cumprimento legal, a ordem e a segurança 

durante a realização do evento. 

Art. 24º - Fica expressamente proibida a utilização deste regulamento em outras competições de pesca sem autorização 

da Comissão Organizadora do Festival de Pesca de Guarantã do Norte - MT. 

Art. 25º - O 5° Festival de Pesca será norteado pelo presente regulamento e o descumprimento das normas nele 

estabelecidas implicará na desclassificação da equipe. 

I – Caso haja desacordo quanto ao resultado da classificação da equipe/ou organização do 5º Festival Regional de 

Pesca, a equipe deverá apresentar um Boletim de Ocorrência emitida pela Polícia Civil e encaminhar à Comissão 

Organizadora num prazo de 24 horas, a contar da hora do encerramento das competições das Categorias Canoa e Remo 

e Embarcado Motor de Popa, para que o mesmo seja analisado.  

II - Os casos omissos no presente regulamento serão analisados e definidos pelos árbitros e comissão organizadora, e 

das decisões não caberá recursos. 

 

 

 

 

 

 

 


