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REGULAMENTO INTERNO 

 

Ambientais 

O Rancho Buraco da Onça está comprometido com as questões ambientais e de preservação, e 

incentiva a manutenção de todas as leis que as protegem.  Desta forma, todos os amigos, 

visitantes, sócios, funcionários, prestadores de serviços (incluindo os piloteiros) e usuários em 

geral, devem tomar prévio conhecimento sobre o assunto e seguir INCONDICIONALMENTE o 

seguinte:  

 

 Pesca: Obedecer aos calendários oficiais para a pesca, respeitando os períodos não 

permitidos pela legislação local, assim como não utilizar equipamentos, aparelhos, 

petrechos, técnicas e métodos considerados ilegais.  

 

 Captura de Peixes: Sempre levar em consideração o tamanho permitido para cada 

espécie, soltando os exemplares com medida fora do padrão legal estabelecido. 

Independentemente do tamanho, nunca embarcar espécies não permitidas para captura. 

Estas regras estão sempre em atualização pelo IBAMA e podem ser consultadas no site 

oficial em www.ibama.gov.br.  No momento da captura, havendo dúvida, consulte o 

piloteiro do seu barco sobre o assunto. 

 

 Caça: Jamais executar, promover, incentivar ou participar da caça de animais do Pantanal, 

em especial os jacarés e as capivaras. 

 

Importante: As penas por descumprimentos destas leis são severas e podem impor sanções não 

somente contra o infrator, mas também contra o Rancho. Desta forma, exigimos seu fiel 

cumprimento por todos os integrantes da turma hospedada.  
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Sociais 

Além da pesca, outro objetivo do Rancho é o de promover um ambiente adequado à 

confraternização e ao congraçamento entre as pessoas, incluindo seus sócios e respectivos 

familiares. Desta forma, pedimos que observem as seguintes normas sociais:  

 

 Lei do Silencio: Em respeito mútuo aos nossos vizinhos e em conformidade com o artigo 42 

do Decreto Lei Na Lei N.° 3.688, de 3 de outubro de 1.941 (Lei das Contravenções Penais), 

pedimos que no intervalo das 22 horas às 6 horas, seja observado e mantido o adequado 

silencio, evitando eventuais desconfortos e reclamações da parte prejudicada.  

 

 Uso e porte de droga: Em conformidade com a LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006, é 

terminantemente proibido portar e/ou consumir drogas dentro das instalações do Rancho 

Buraco da Onça.  

 

 Turismo sexual: O Rancho Buraco da Onça não comunga nem incentiva nenhum tipo de 

turismo sexual ou de prostituição. Com base nesta premissa, e em respeito aos sócios e 

familiares do Rancho que o frequentam, é terminantemente proibida a prática de qualquer 

ato de prostituição dentro das suas instalações.  

 

Operacionais 

 Condução dos barcos: Dispomos de 5 barcos de alumínio com motores de popa 40 HP. A 

condução destes barcos, independente do percurso e do destino, somente poderá ser feita 

por piloteiros profissionais, contratados e autorizados pelo Rancho. 

Em nenhuma hipótese, poderão ser conduzidos por turistas, convidados, sócios, funcionários 

e outros colaboradores, mesmo que possuam habilitação náutica para isto.  

 Licença de pesca: Lembramos da importância da LICENÇA DE PESCA para pescar no Pantanal, 

pois seu porte é OBRIGATÓRIO e a fiscalização tem sido constante.  

Para obter sua licença de pesca nacional, acesse: 

http://sinpesq.mpa.gov.br/pndpa/web/pesca_amadora.php 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.343-2006?OpenDocument
http://sinpesq.mpa.gov.br/pndpa/web/pesca_amadora.php
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Para obter sua licença de pesca regional no Mato Grosso do Sul, acesse:  

http://www.imasul.ms.gov.br/autorizacao-de-pesca-amadora/ 

 A Licença de Pesca é obrigatória também para os APOSENTADOS. Vejam as instruções no site 

e a isenção da taxa para estes casos. 

Para aqueles que sairão de barco, a licença deve ser do tipo EMBARCADA e deverá ser válida 

para o Estado do Mato Grosso do Sul.  

Lembrar sempre de levar a licença de pesca quando sair de barco, mesmo que seja nas 

redondezas do Rancho.  Documento com foto deve sempre estar junto com a licença, pois 

ela sozinha não surtirá nenhum efeito perante a fiscalização.  

Pescar sem licença é proibido e as penalidades impõe multa, apreensão de equipamentos e 

até fechamento do estabelecimento proprietário do barco.  

Importante: Qualquer tipo de prejuízo que o Rancho venha a ter em consequência da NÃO 

OBSERVANCIA desta norma deverá ser ressarcido integralmente pelo infrator responsável. 

 

 Uso de Coletes: Tal como a licença de pesca, o uso de coletes salva-vidas é OBRIGATÓRIO e 

a fiscalização tem sido rigorosa com esta questão. 

Desta forma, o Rancho Buraco da Onça RECOMENDA FORTEMENTE o seu uso sempre que 

estiverem navegando. As penalidades impostas pelos agentes fiscalizadores são as mesmas 

consideradas no caso da licença de pesca.  

O Rancho dispõe de coletes salva-vidas para todas as pessoas. Certifiquem-se de que eles 

estejam dentro do barco quando da saída para a pesca ou para o passeio.   

Importante: Não nos responsabilizamos por qualquer dano causado em consequência da não 

observância desta norma.  

 Combustível: Mantemos compartimentos adequados para armazenamento do combustível 

que será utilizado nos barcos. Pedimos que observem as orientações de segurança fixadas no 

local.  
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O combustível deve ser adquirido diretamente no Posto de Gasolina existente na Rodovia, a 

cerca de 5 km do local. Dispomos de galões com capacidades variadas. Por questões de 

segurança, não é permitido estocar volumes acima de 100 litros.  

No momento da compra do combustível, observem a adequada mistura do óleo, sempre na 

proporção de 40:1 (1 litro de óleo para cada 40 litros de gasolina).  A mistura fora destes 

padrões pode superaquecer o motor, prejudicando seu desempenho, podendo até mesmo 

danificá-lo.  

Importante: Pedimos que não comprem combustível fora dos postos de gasolina, pois 

quando ofertados irregularmente podem apresentar qualidade desfavorável ao bom 

funcionamento dos motores.  

 

 Equipamento de Pesca: O Rancho não dispõe de equipamentos de pesca, tais como varas, 

carretilhas e acessórios.  Assim, cada pescador deverá trazer sua própria “tralha”.  

Depois da pesca, ao retornarem ao Rancho, não esqueçam de retirar do barco os 

equipamentos próprios utilizados. Peçam ajuda aos piloteiros para isto e certifiquem que 

nada foi esquecido.  

Importante: O Rancho não se responsabiliza por eventuais extravios de equipamento da 

turma, seja no barco ou dentro do Rancho. 
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