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Apresentação
O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF-Mar é um projeto do
Governo Federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas e a
sociedade civil para promover a conservação da biodiversidade marinha e costeira.
Um dos componentes do GEF-Mar corresponde à Criação e consolidação de Áreas
Marinhas e Costeiras Protegidas, tendo como um dos subprojetos a definição de
Áreas de Exclusão de Pesca.
O Código de Conduta da FAO para a Pesca Responsável (1995) enfatiza que a
gestão da pesca deve abarcar objetivos de conservação mais amplos, apontando que
as pescarias devem promover a proteção dos recursos aquáticos vivos, seus
ambientes e áreas costeiras. Na Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável
(2002) foi acordado que os países devem estabelecer uma rede representativa de
Áreas Protegidas Marinhas (APMs), sendo que muitos países têm respondido a essa
determinação através da implementação de áreas de exclusão de pesca, como parte
dos instrumentos de gestão ecossistêmica (FAO, 2009).
Esta consultoria tem como objetivo a identificação e caracterização das áreas
relevantes para a pesca artesanal nas regiões Sudeste e Sul do Brasil (estados do RS,
PR, SC e SP) e das principais áreas de interação entre a pesca artesanal e espécies
sensíveis biologicamente (i.e. megafauna marinha), como subsídio à proposição de
áreas de exclusão de pesca capazes de mitigar conflitos socioambientais e contribuir
para a conservação da biodiversidade.
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1. Introdução
O estabelecimento de áreas de exclusão de pesca no Mar Territorial e na Zona
Econômica Exclusiva Brasileira possui relação direta com o cumprimento pelo país
das Metas de Aichi, aprovadas pela Convenção da Diversidade Biológica como parte
do Plano Estratégico 2011-2020. As áreas de exclusão de pesca contribuem mais
diretamente para as Metas 6 (pesca sustentável), 10 (diminuição da pressão humana
sobre recifes de coral e outros habitats vulneráveis) e 11 (proteção efetiva de no
mínimo 10% das áreas costeiras e marinhas).
Neste contexto, é estratégico para a execução do subcomponente “Áreas de
Exclusão de Pesca” do GEF Mar a identificação e a caracterização das áreas
relevantes para a pesca artesanal e das áreas de interação entre a pesca artesanal e
espécies sensíveis biologicamente, possibilitando o uso dessas informações para
definição de áreas de exclusão de pesca efetivas para a mitigação de conflitos
socioambientais e a conservação da biodiversidade marinha.
Este primeiro produto inclui um relatório técnico contendo uma descrição da
literatura e outras fontes de dados disponíveis para o trabalho, a relação de
especialistas contatados e colaboradores, e a identificação e caracterização preliminar
das principais pescarias artesanais na área de abrangência da consultoria.
Inicialmente serão apresentadas as principais pescarias artesanais que atuam na área
de abrangência da consultoria. Para tanto será descrito o funcionamento das frotas e
das artes (ou métodos) de pesca, as localidades onde é praticado e as principais
interações com as espécies sensíveis da megafauna marinha. Está sendo entendido
como petrecho de pesca, as informações sobre a arte de pesca, como dimensões,
incluindo espessura do fio e tamanho da malha das redes. A descrição dos petrechos
existentes na literatura será realizada em detalhe no produto final.
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2. Caracterização geral da pesca artesanal
A modalidade de pesca considerada neste relatório foi a pesca artesanal
costeira. Segundo a FAO (2014), a pesca artesanal se refere às pescarias tradicionais
que envolvem famílias de pesca (em oposição a empresas comerciais), usando uma
quantidade relativamente pequena de capital e energia, embarcações de pesca
relativamente pequenos (se houver), fazendo viagens de pesca curtas, perto da costa,
principalmente para consumo local. A FAO considera que, na prática, a definição varia
entre os países; indo da coleta manual ou de uma canoa para um homem em países
em desenvolvimento pobres, para arrastões, traineiras ou espinhéis com até mais de
20 metros em desenvolvidos. Nos diversos países, a pesca artesanal (frequentemente
referida como pescaria em pequena escala) pode ser de subsistência ou comercial,
proporcionando o consumo ou a exportação local para o comércio (Figura 01).

Figura 1: Definição gráfica da pesca de pequena escala, artesanal e industrial em
função do tamanho das embarcações e do investimento relativo em tecnologia. Fonte:
http://www.fao.org/figis/servlet/IRS?iid=24658
A classificação das categorias pesca artesanal, pequena escala e subsistência,
embora relacionadas com a pequena escala envolvida, traz alguma dificuldade. As
pescarias de subsistência e recreativas são definidas pelo objetivo da atividade de
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pesca, que não envolve a comercialização do pescado capturado. A pesca em
pequena escala implica em uma embarcação de tamanho relativamente pequeno e às
vezes um baixo nível de tecnologia e investimento de capital por pescador. O termo
artesanal é utilizado para se referir a baixa tecnologia investida. Ou seja, se as
embarcações são feitas de fibra e possuem aparelhos como GPS, sonar e rádio VHF,
elas podem ser consideradas de pequena escala, mas não se encaixariam no conceito
de artesanal. Essas considerações são descritas, entre outras fontes, no documento
produzido na sexta reunião do Grupo de Trabalho em Captura Incidental de Aves
Marinhas da ACAP (Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels –
Favero et al., 2014),
As

pescarias

artesanais

e

industriais

possuem

diferentes

níveis

de

complexidade e atuam em diferentes escalas. Berkes et al. (2001) oferecem um
diagrama hipotético que explica didaticamente as diferenças na complexidade entre
estas pescarias (Figura 02). Nesta imagem, a maior dificuldade para pesquisa da
pesca artesanal fica evidenciada em função do grande número de pequenas
embarcações, que freqüentemente alteram as artes e as espécies alvo. Devido a
tripulação reduzida, é quase impossível incluir observadores de bordo nas pescarias
artesanais e, desta forma, elas geralmente recebem menos atenção do que a pesca
industrial em termos de monitoramento e gerenciamento (Favero et al., 2014). Com
isso, em todo o mundo, as estatísticas oficiais sobre pesca artesanal são escassas, e
as que estão disponíveis geralmente são imprecisas (Chuenpagdee et al. 2006;
Jacquet e Pauly, 2008). Desde 2010, há iniciativas de redes mundiais de
pesquisadores voltados para sistematizar as informações sobre a pesca artesanal
(http://toobigtoignore.net/).
Pesca grande escala

Pesca pequena escala

1 grande desenvolvimento urbano
1 frota com 10 grandes embarcações

7 comunidades rurais
7 frotas de 100 pequenos barcos

1.000 toneladas de captura
1 grande estoque de peixes
1 unidade de gestão
1 plano de gestão pesqueira

1.000 toneladas de captura
10 pequenos estoques de peixes
10 unidades de gestão
10 planos de gestão pesqueira

Figura 02 – Complexidade relativa de pescarias de grande e pequena escala. Fonte:
Modificado de Berkes et al. (2001).
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2.1.

A pesca artesanal no Brasil, com foco na área de estudo.

No Brasil, segundo a legislação em vigor (Lei 11.959 de 2009), a pesca
artesanal e industrial são atividades comerciais, porém se diferenciam em função do
tipo de contrato firmado com os participantes da pescaria e o tamanho da
embarcação. No art. 8, inciso I, define-se: “a) artesanal: quando praticada diretamente
por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar,
com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado,
podendo utilizar embarcações de pequeno porte;”. No art. 10, define-se: “§ 1o As
embarcações que operam na pesca comercial se classificam em: I – de pequeno
porte: quando possui arqueação bruta - AB igual ou menor que 20 (vinte);”.
O acréscimo do adjetivo “costeira” à pesca artesanal enfatiza a pesca realizada
na plataforma continental (Castello, 2010). Na maioria dos casos de pesca artesanal e
pequena escala, os produtores são detentores de seus meios de produção (MarrulFilho, 2001). Neste relatório, não foram considerados os estudos relativos à pesca
amadora, e foram incluídos apenas exemplos de captura incidental oriundos da
industrial, sempre identificados na tabela.
Embora não esteja absolutamente clara a distinção entre a pesca industrial e
artesanal, uma vez que a Lei 11.959/09 também possibilita à pesca industrial atuar
com embarcações de pequeno porte, é de opinião de diversos movimentos e
associações de pescadores artesanais que esse limite devesse ser estabelecido para
embarcações de até 10 AB e/ou 12m parâmetro que será adotado como referência
para o presente estudo.

2.2.

Pescadores, Embarcações e Produção Pesqueira

Segundo a FAO (2001), na região sul, que inclui os estados do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, o setor artesanal possuía no início deste século cerca
de 23.000 embarcações com capacidade pequena e média.
Os dados da pesca artesanal sobre a quantidade de pescadores e
embarcações são coletados por Colônias e Associações de Pescadores e
encaminhados para o Governo Federal que organiza o Registro Geral da Pesca
(RGP). O RGP e o Sistema de Registro Geral da Atividade Pesqueira (SISRGP) são
instrumentos utilizados pelo Governo Federal para realizar a gestão da atividade
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pesqueira, por meio da permissão das atividades de pesca e aquicultura aos
interessados. Atualmente, os dados do RGP, que estavam organizados no SisRGP
não permitem acesso público e as informações sobre as embarcações de pesca
artesanal são genéricas, como a atuação marinha ou estuarina. As artes de pesca não
são indicadas no RGP, sendo apenas fornecida uma denominação genérica para as
frotas.
No Brasil, a pasta da pesca vem sendo utilizada como moeda de troca no jogo
político (Dias-Neto, 2017), o que explica, em parte, a frequente transferência de
competências entre órgãos, a falta de transparência do RGP, a descontinuidade das
políticas públicas e a precariedade do sistema de gestão dos recursos pesqueiros. Em
termos globais (pescarias marinhas, estuarinas e continentais), ao mesmo tempo em
que o valor do seguro desemprego para o pescador artesanal (seguro defeso) passou
de R$ 27.825.662,00 pagos a 58.616 segurados em 2000 para R$ 1.383.209.550,82
pagos a 557.943 segurados (em 2016). Aumento de quase 10 vezes no número de
segurados e de quase 50 vezes no total pago por ano no período de 2000 a 20161. A
despeito da relevância de seus papéis sociais e ambientais, o Seguro Defeso (SD)
defronta-se com problemas relacionados ao fato de o programa direcionar-se a grupos
que, aparentemente, não são pescadores artesanais (ou sequer pescadores), pois em
2010 haviam quase 584,7 mil beneficiários do SD contra apenas 275,1 mil pescadores
identificados pelo Censo Demográfico do IBGE. (Campos e Chaves, 2014).
O aumento expressivo de pescadores cadastrados no RGP em escala
nacional, influenciado principalmente pelos estados das Regiões Norte, Nordeste e da
área continental não foi, entretanto, a tendência observada na área de estudo, onde
houve redução significativa de acordo com a análise sobre o seguro-desemprego
realizada por Dias-Neto (2017), entre os anos de 2003 e 2014. Segundo dados do
IBAMA e da SEAP/PR-MPA, entre 2003 e 2014, o número de pescadores na região
Sudeste cresceu 9%, passando de 77.352 para 84.531, enquanto que, na Região Sul
decresceu 18%, passando de 71.320 para 59.108 (Dias-Neto, 2017). De acordo com a
análise sobre o seguro-desemprego realizada por Dias-Neto (2017), entre os anos de
2003 e 2014, o número de pescadores inscritos no RGP reduziu significativamente na
área de estudo. O Rio Grande do Sul foi o estado em que a quantidade de pescadores
mais reduziu (cerca de 37%), seguido por São Paulo (cerca de 32%). Segundo o
autor, o ano de 2006 pode ter representado uma subestimativa do total de pescadores,

1

Fonte: http://trabalho.gov.br/dados-abertos/estatistica-seguro-desemprego/segurodesemprego-pescador-artesanal

8

uma vez que este padrão foi observado em todos os estados. A diminuição no número
de pescadores nas Regiões Sul e Sudeste indica a necessidade uma avaliação mais
precisa, tendo como base o controle de dados do RGP pelo órgão de fomento.
A análise da estatística da produção pesqueira fornece um indicativo da
participação da pesca artesanal em relação à industrial na área de estudo (Tabela I).
É preciso fazer ressalvas quanto aos dados de estatística pesqueira disponíveis,
devido às limitações e precariedade dos registros e a assimetria de informações entre
os estados. O montante de literatura citado abaixo da Tabela I é um indicativo da
heterogeneidade dos dados. Desta forma, a falta de padronização na coleta de dados,
ao longo dos anos e entre os estados, diminui o grau de confiança nas análises e pode
ser utilizado para explicar valores discrepantes.
Analisando a produção pesqueira total entre os anos de 2001 a 2010, ao longo
da região estudada, observamos que a produção anual se manteve em torno de 200
mil t, sendo a maior parte dessa produção decorrente da pesca industrial, com
destaque para Santa Catarina. A produção pesqueira artesanal foi sempre inferior à da
pesca industrial, sendo essa diferença bastante acentuada para Santa Catarina,
estando ente 7% e 9% (exceto em 2010), seguida do Rio Grande do Sul onde
participou entre 8% e 37%, e de São Paulo, onde se situou entre 15% e 71%. Em
termos absolutos, a produção artesanal não se revelou tão discrepante entre os
estados. O estado do Paraná que apresenta atividade pesqueira majoritariamente
artesanal apresentou as menores produções, inferiores a 4 mil t, o que é condizente
com o menor número de pescadores naquele estado, seguido do Rio Grande do Sul,
igualmente de forma proporcional ao seu contingente de pescadores cadastrados.
Santa Catarina, com maior número de pescadores cadastrados, mostrou uma
produção artesanal um pouco mais elevada, perdendo apenas para São Paulo, que
revelou de forma geral a maior produção artesanal em relação ao total de pescadores.
As capturas na Região Sul são as maiores do país, representando 32,3% do
total nacional, exibindo a menor participação da pesca artesanal (14,5%), embora a
mesma seja mais desenvolvida no litoral catarinense (Castello, 2010). Em termos
econômicos, a região sul contribuiu com 19,9% do total nacional em 2007 (Castello,
2010), sendo o contingente de pescadores estimado em cerca de 23 mil artesanais e
10 mil industriais (Haimovici et al., 2006).
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Tabela I - Estatística da pesca extrativa marinha industrial e artesanal entre os anos
de 2000 e 2012 nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São
Paulo. Não foram localizados dados da pesca industrial no Paraná. Dados da
produção pesqueira total expressa em toneladas (t).
Ano

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

São Paulo

2001

Artesanal
4.552,691

Industrial
36.237,51

Artesanal
7.537,5016

Industrial
104.406,0212

Artesanal Artesanal Industrial
3.133,5024 13.655,0034 22.344,5034

2002

4.808,112

39.719,792

8.077,0016

110.044,94 13

3.298,5025

13.45035

23.084,0035

2003

3.445,153

28.314,523

8.687,5016

106.891,8914

3.869,5026

14.650,536

22.799,536

2004

6.448,4654

30.920,974

8.788,0016

104.756,4815

2.532,5027

14.381,537

23.599,5037

2005

7.885,045

31.329,275

9.259,5016

106.382,0016

2.728,0028 14.207,0038 19.762,0038

2006

2.590,036

30.973,586

10.064,0018

117.681,3817

2.728,0029 14.285,0039 28.836,0039

2007

10.584,577

28.133,977

10.968,0019

138.034,0418

1.914,0030

2008

6.592,508

23.373,018

9.769,8920

134.356,1219

2.116,0031

33.771,0031

2009

5.043,799

24.397,349

12.717,6721

136.189,3420

6.093,0032

33.378,0031

2010

5.299,6710

24.080,8410

34.981,3922

113.925,5321

3.141,0032

22.440,0041

2011

5.996,2211

27.184,7011

-

121.960,1122

2.170,4033

21.563,0033

2012

-

-

-

157.223,4023

-

4.396,5040

28.982,0040

-

-

Fonte: CEPSUL/ICMBIO (http://www.icmbio.gov.br/cepsul/biblioteca/acervo-digital/111estatistica.html)
1

MMA/IBAMA (2003); 2 CEPERG/IBAMA (2003); 3 CEPERG/IBAMA (2004); 4 CEPERG/IBAMA, (2005); 5
CEPERG/IBAMA (2006); 6 CEPERG/IBAMA (2007); 7 CEPERG/IBAMA (2008); 8 CEPERG/ICMBIO (2009);
9 CEPERG/ICMBIO (2010); 10 CEPERG/ICMBIO (2011); 11 CEPERG/ICMBIO (2012);12 UNIVALI (2002); 13
UNIVALI (2003); 14 UNIVALI (2004); 15 UNIVALI (2006); 16 UNIVALI (2007); 17 UNIVALI (2007); 18 UNIVALI
(2008); 19 UNIVALI (2009); 20 UNIVALI (2010); 21 UNIVALI (2011); 22 UNIVALI (2013); 23 UNIVALI (2013); 24
MMA/IBAMA (2003); 25 MMA/IBAMA (2004); 26 MMA/IBAMA (2004); 27 MMA/IBAMA (2005); 28
MMA/IBAMA (2007); 29 MMA/IBAMA (2008); 30 MMA/IBAMA (2007); 31 MPA (2010); 32 MPA (2012); 33
MPA (2011); 34 MMA/IBAMA (2003); 35 MMA/IBAMA (2004); 36 MMA/IBAMA (2004); 37 MMA/IBAMA
(2005); 38 MMA/IBAMA (2007); 39 MMA/IBAMA (2008); 40 MMA/IBAMA (2007).

2.3.

Métodos e modalidades da pesca artesanal e industrial

Os principais métodos de pesca (INI MPA/MMA 10/2011) que ocorrem na área
de estudo podem ser realizados tanto na escala industrial, quanto na artesanal. De
acordo com a referida norma, o método de pesca compreende um conjunto de
modalidades de pesca distintas, que utiliza petrechos de pesca com características
físicas e operacionais semelhantes, sendo a modalidade de pesca caracterizada pelo
processo ou forma de extração, coleta ou captura de recursos pesqueiros realizados
10

em conformidade com as características estruturais e operacionais da embarcação de
pesca e seus equipamentos, assim como dos petrechos empregados nas operações
de pesca.
Os Métodos de Pesca existentes são descritos a seguir (INI10/2011):
I - Linha: o que se realiza com o emprego de linha simples, com ou sem o auxílio de
caniços ou varas, ou múltipla com anzóis ou garatéias encastoados, do tipo espinhel,
cuja operação requeira o auxílio de Embarcação de Pesca.
II - Emalhe: o que se realiza com o emprego de rede-de-espera não tracionada, à
deriva ou fundeada, cujas operações de lançamento e recolhimento requeiram o
auxílio de Embarcação de Pesca.
III - Arrasto: o que se realiza com o emprego de rede-de-arrasto tracionada, com
recolhimento manual ou mecânico, cuja operação de pesca requeira o auxílio de
Embarcação de Pesca.
IV - Cerco: o que se realiza com o emprego de rede-de-cerco, com recolhimento
manual ou mecânico, cuja operação de pesca requeira o auxílio de Embarcação de
Pesca.
V - Armadilha: o que se realiza com o emprego de Petrechos dos tipos covos ou potes,
cujas operações de lançamento e recolhimento requeiram o auxílio de Embarcação de
Pesca.
VI - Outros: qualquer outra Modalidade de Pesca não mencionada nos incisos
anteriores, cuja operação requeira o auxílio de Embarcação de Pesca.
Existem 68 modalidades de pesca previstas pela INI 10/2011, definindo junto
as autorizações de pesca os petrechos permitidos, as espécies a serem capturadas,
incluindo a Fauna Acompanhante Previsível, as Espécies de Captura Incidental e as
Espécies Alternativas, assim como a Área de Operação,
Destaca-se entre as modalidades de permissionamento, no método “Outros”,
aquela definida como Diversificada Costeira, constituída por embarcações de pequeno
tamanho e menor poder de pesca, mas que tem permissão para capturar peixes e
crustáceos diversos, sem maior especificação. Para a concessão de Autorização de
Pesca nessa modalidade, devem ser observadas as seguintes condições:
•

Embarcação de Pesca não motorizada com AB inferior ou igual 2,0;

•

Na ausência da informação sobre a AB, a embarcação deverá possuir
comprimento total inferior ou igual a 8,0 metros;
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•

Quando a Embarcação de Pesca for motorizada, a potência do motor
não poderá ultrapassar 18 HP, respeitadas as condições estabelecidas
nos incisos I e II deste artigo;

•

A Modalidade de Permissionamento Diversificada Costeira não poderá
contemplar a prática de arrasto tracionado ou a captura de espécies sob
controle de esforço de pesca.

As Espécies de Captura Incidental são caracterizadas como o conjunto de
espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a
pesca da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência,
substrato ou profundidade, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por
legislações específicas ou Acordos Internacionais, as quais, quando capturadas,
devem ser liberadas vivas ou descartadas na área de pesca ou desembarcadas para
fins de pesquisa quando autorizadas em norma específica e sua ocorrência registrada
nos Mapas de Bordo.
Cabe destacar que algumas modalidades de pesca artesanal (ex. cerco
flutuante) não estão formalmente reconhecidos, carecendo de regulamentação.
O arrasto de portas simples é realizado por embarcações artesanais, enquanto
o arrasto duplo e por parelhas já está associado a uma pescaria de média escala.
Outras modalidades de arrasto, como o arrastão de praia e o picaré, estão associados
às pescarias artesanais. O cerco, quando realizado pela pesca industrial, é operado
por traineiras, mas também existem variações na pesca artesanal, como o cerco
utilizado para captura de tainhas e paratis.
A pesca com rede de emalhe ou espera, nas suas variações (fundo, meiaágua, superfície) também ocorrem nas pescarias artesanais e industriais, diferindo em
função das dimensões e tecnologias empregadas nas embarcações. Atualmente,
muitos barcos artesanais dispõem de motor para recolhimento destas redes, uma vez
que, com a redução nos estoques, o comprimento das redes vem aumentando. O
espinhel vertical e horizontal e suas variações, assim como o corrico, também são
empregados em pescarias artesanais e industriais. No caso das pescarias artesanais
o espinhel se restringe a poucos anzóis, e pode inclusive ser utilizado em estuários.
A pesca com vara, linha e anzol, quando utilizada na pesca industrial, se refere
à pesca com isca-viva, utilizada por atuneiros e boniteiros, para captura de tunídios em
alto-mar. As pescas de covo e pote são realizadas por embarcações industriais com
convés adaptado para o transporte das armadilhas. Já na pescaria artesanal, poucas
unidades ou dezenas destas armadilhas são empregadas em locais estratégicos. A
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tarrafa, o cerco flutuante e o gerival são pescarias essencialmente artesanais, sendo
esta última utilizada principalmente em estuários.

3. Principais interações da pesca artesanal com a
biodiversidade
As pescarias de forma geral podem reduzir a abundância o potencial de
desova, parâmetros populacionais (crescimento e maturação), modificar a estrutura de
idade e tamanho, a proporção entre os sexos e a composição genética das espécies
alvo e dependentes (Garcia et al., 2003). Nesta seção serão abordados os principais
impactos gerados pela captura incidental na pesca artesanal, incluindo, as capturas
incidentais de espécies ameaçadas reportadas na literatura.
As principais pescarias artesanais que ocorrem na área de estudo, bem como,
as capturas incidentais de espécies ameaçadas reportadas na literatura foram
descritas no Apêndice 1.
A captura incidental é descrita como bycatch na literatura internacional,
podendo ser conceituada como: “a captura incidental de classes de tamanho ou idade
indesejadas de espécies-alvo (ex.: juvenis ou grandes fêmeas), ou para a captura
incidental de espécies não-alvo. Os indivíduos capturados como bycatch podem estar
ilesos, ser lançados com feridos ou estarem mortos” (Lewinson et al., 2004, p. 598). As
populações sujeitas à captura incidental podem sofrer declínio em poucas décadas,
normalmente sem serem detectadas (Casey e Myers, 1998).
Segundo Lewinson et al. (2004), o efeito mais óbvio das capturas incidentais é
o declínio populacional da espécie atingida, que deve ser identificado através de um
estudo demográfico. No entanto, avaliar o impacto da captura incidental sobre
organismos pelágicos pode ser problemático por conta: (i) do tempo requerido para
detectar as mudanças populacionais em indivíduos de vida longa; (ii) da existência de
efeitos subletais e; (iii) dos desafios associados à pesquisa com organismos pelágicos
(são caras e dispendiosas).
As capturas incidentais na pesca podem levar a mudanças no nível das
comunidades ou ecossistemas, gerando efeitos de ordem superior (Lewinson et al.,
2004). Grandes vertebrados marinhos desempenham um importante papel na
estrutura das cadeias tróficas e na função dos ecossistemas (Pauly et al., 1998), e sua
eliminação pode levar a mudanças ecológicas em cascata (Springer et al., 2003).
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Visando reduzir os impactos das atividades humanas sobre os ambientes
naturais, surge a abordagem ecossistêmica no contexto da Convenção da Diversidade
Biológica, em 1992, com os seguintes requerimentos (Garcia et al., 2003): (1)
definição e descrição científica do ecossistema em termos de escala, extensão,
estrutura e funcionamento; (2) avaliação do seu estado em termos de saúde ou
integridade, conforme definido pelo que é aceitável para a sociedade; (3) avaliação de
ameaças; e (4) manutenção, proteção, mitigação e reabilitação, usando (5) estratégias
de gerenciamento adaptativo.
Os prejuízos para o uso sustentável dos recursos marinhos, especialmente
juvenis, e ecossistemas, ocasionados pela captura incidental e descartes nas
operações de pesca, vem sendo objeto de preocupação da Organização das Nações
Unidas (ONU) desde 1995 (Resolução 49/118 da Assembléia da ONU). Em 2003, a
Resolução 57/142 da Assembléia da ONU, expressa novamente a necessidade de
reduzir as capturas incidentais e descartes, tendo como foco a rede de lance ou rede
de emalhe à deriva (driftnet).
Apesar da captura incidental ocorrer em todas as frotas pesqueiras (Hall et al.,
2000), as pescarias industriais produzem muito mais impactos para a fauna marinha,
se comparadas com a pesca artesanal. No Brasil, historicamente foi investido na
estruturação de uma indústria pesqueira voltada para a exploração das áreas costeiras
rasas que, além de serem ambientes sensíveis e responsáveis pelo desenvolvimento
de muitos organismos marinhos durantes as fases iniciais do seu ciclo de vida, já
abrigava a pesca artesanal (Diegues, 1983).
Segundo Johnson (2002), a pesca de arrasto gera uma série de efeitos físicos
sobre o habitat bentônico, tais como: (i) Alteração da estrutura física: “aplainamento”
do solo; (ii) Sedimento em suspensão: redução de luz para fotossintéticos,
soterramento da biota bentônica, danos às áreas de desova e efeitos negativos nas
taxas de alimentação e metabolismo dos organismos; (iii) Alterações químicas:
alterações no equilíbrio químico entre os sedimentos, podendo facilitar a reativação de
contaminantes; (iv) Alterações na comunidade bentônica: organismos do epibentos
são enterrados ou esmagados, enquanto a fauna submersa é escavada e exposta no
solo, geralmente danificada e; (v) Alterações no ecossistema: afeta a composição da
comunidade bentônica e seu habitat com efeitos negativos para o ecossistema como
um todo. De fato, o impacto da pesca de arrasto sobre o ecossistema varia de acordo
com o tipo de sedimento existente fundo marinho, sendo especialmente lesivo aos
recifes de corais e bancos de algas (seagrass beds).
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Além destes impactos, a pesca de arrasto ainda é responsável por grande
parte da captura incidental existente na pesca artesanal. Segundo a FAO (2004), para
cada 1 kg de camarão capturado pelo arrasto de portas, 9 kg de organismos marinhos
são mortos e devolvidos ao mar, sendo que 50% das espécies capturadas são juvenis.
Silva et al. (2013) identificaram e discutiram três principais problemas associados com
o arrasto de portas no Sul do Brasil: (1) pobreza no tamanho e na seletividade de
espécies; (2) elevada captura de fauna acompanhante e seu impacto mecânico no
hábitat bêntico e (3) baixa eficiênciae a consciência dos impactos socioeconômicos
nas mudanças climáticas.
Entre os pescadores artesanais, há conflitos entre aqueles que utilizam redes
de emalhe e as embarcações de arrasto que levam as redes de emalhe,
especialmente quando operam à noite. Em função deste quadro há resistência de
diversos setores quanto ao uso de redes de arrasto em áreas frágeis. Algumas
prefeituras de municípios litorâneos (ex. Paraty e Sepetiba no Rio de Janeiro)
estabeleceram regulamentações proibindo o arrasto em certas localidades e existem
iniciativas de pescadores ou organizações locais que instalaram agarradores de redes
de arrasto (ex.: vergalhões de ferro) ou recifes artificiais para impedir essa pesca. A
seguir serão apresentadas as principais redes de arrasto existentes na pesca
artesanal da área de estudo. Estas pescarias são classificadas como de arrasto
simples, de arrasto duplo, de arrasto com parelha e arrastão de praia.
A rede de emalhe possui muitas variantes de pesca, sendo a rede de deriva a
mais perigosa para a fauna marinha e para a própria navegação, podendo perder-se e
seguir capturando peixes que não são aproveitados e até mamíferos marinhos.
Quando isto ocorre, tem origem o fenômeno da pesca-fantasma, que é responsável
por toneladas de pescados descartados todos os anos. Além disso, essas redes são
praticamente invisíveis e, se um navio passar por cima, pode ter sua hélice danificada.
Tendo em vista estas questões, este método de pesca foi banido em vários países
(Dias-Neto e Dias, 2015) e, desde 1992, as Nações Unidas baniram este método de
pesca nas águas internacionais.

4. Fontes de dados disponíveis
A seleção das espécies marinhas ameaçadas de extinção foi realizada com
base na Portaria MMA Nº 445, de 17 de dezembro de 2014 (Lista Nacional Oficial de
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Espécies Ameaçadas de Extinção – Peixes e Invertebrados Aquáticos) e Portaria
MMA Nº 444, de 17 de dezembro de 2014 (Lista Nacional Oficial de Espécies da
Fauna Ameaçadas de Extinção). As Listas Nacionais Oficiais de Espécies Ameaçadas
de Extinção ("Listas") são importantes mecanismos de conservação da biota, que
buscam reconhecer as espécies ameaçadas de extinção no território nacional, na
plataforma continental e na zona econômica exclusiva brasileira, para efeitos de
priorização de ações de conservação e recuperação de populações, de modo a
possibilitar a consequente mudança do grau de risco de extinção para uma categoria
de menor ameaça até a sua classificação como não ameaçada. A preservação de
espécies ameaçadas atende ao disposto pela Constituição Federal, Política Nacional
de Meio Ambiente, Política Nacional de Biodiversidade e nas competências legalmente
definidas do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio). As Listas são instrumentos reconhecidos e
amparados pelo Programa Nacional de Conservação das Espécies Ameaçadas de
Extinção - Pró-Espécies, instituído pela Portaria MMA nº 43, de 31 de janeiro e 2014.
As Listas são utilizadas em conjunto com outros instrumentos para a proteção
da biodiversidade, como os Planos de Ação Nacionais para Conservação de Espécies
Ameaçadas de Extinção-PAN, elaborados com a finalidade de definir ações in situ e ex
situ para conservação e recuperação de espécies ameaçadas de extinção e quase
ameaçadas. Atualmente, existem os seguintes PANs para espécies e ecossistemas
marinhos:
•

Ambientes coralíneos

•

Grandes Cetáceos e Pinípedes

•

Pequenos Cetáceos e Toninhas

•

Tartarugas marinhas

•

Albatrozes e petréis

•

Tubarões

•

Manguezal

•

Aves Limícolas Migratórias

•

Peixe-boi-marinho
A ocorrência das espécies ameaçadas na área de estudo foi conferida junto

aos PAN Pequenos Cetáceos e PAN Grandes Cetáceos, PAN Tartarugas Marinhas,
PAN Tubarões, PAN Manguezais e PAN Corais. Devido à ampla distribuição de
Albatrozes e Petréis, e a sua captura incidental ocorrer principalmente pela pesca
industrial de espinhel e de arrasto, o grupo não foi considerado para a proposição de
áreas de exclusão. Além de realizar conferência das espécies junto aos PANs, foram
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também analisadas as recomendações de ações de mitigação da ameaça pela pesca
e áreas de exclusão contidas nestes documentos.
Foram incluídas na pesquisa a foz dos estuários e as baías existentes na área
de estudo: Baía da Babitonga (Santa Catarina), Baía de Paranaguá (Paraná), Baía de
Santos (São Paulo) e Baía do Araçá (São Paulo).
A pesquisa bibliográfica foi realizada através do Google Acadêmico, onde
foram utilizadas como palavras-chave: Captura incidental; Emalhamento; Espécie
Ameaçada; Espécie + Brasil; Fisheries; Incidental capture; Nome comum das espécies
ameaçadas + Pesca. Cada espécie foi individualmente pesquisada nos artigos
referentes na área de estudo (SP, PR, RS e SC). Foram realizadas consultas a sites
do MMA e vinculadas (ex.: ICMBio, Projeto Tamar, CEPSUL), órgãos estaduais (ex.:
Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental – NEMA, Instituto de Pesca de São
Paulo) e laboratórios (ex.: Laboratório de Biodiversidade Marinha da UFSC,
Laboratório de Tecnologia e Extensão Pesqueira).
Em relação à captura incidental, até o momento foi levantado um total de 125
artigos, onde cerca de 20 correspondem aos Cetáceos, 25 às Tartarugas Marinhas, 38
aos Osteíctes e 42 aos Condrictes. Estes dados foram organizados em planilhas do
Excel, cujas abas foram divididas em Cetáceos, Tartarugas, Osteíctes e Condrictes.
As colunas foram nomeadas da seguinte forma: área, espécie ameaçada, interação
com a pesca artesanal, tipo de pesca, petrecho, espécie alvo, período de pesca,
outras informações e referências bibliográficas.
A partir do levantamento de literatura realizado foi possível extrair uma relação
de 28 especialistas que foram consultados e atuam nos seguintes temas: 1) Captura
incidental de espécies ameaçadas (especialmente cetáceos, tartarugas e peixes) pela
pesca artesanal; 2) Comunidades ou sistemas pesqueiros; 3) Desembarque
(estatística pesqueira) e 4) Áreas de pesca, pesqueiros ou dados espacializados de
captura. Para cada especialista foram solicitadas referências bibliográficas do seu
tema de expertise (Tabela Il). Desta forma, as referências estão sendo acrescidas na
medida em que novos trabalhos são indicados.

Tabela Il – Relação de especialistas e colaboradores contatados para
contribuição com bibliografia de apoio.
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Especialista
Jocemar Tomasino
Mendonça
Acácio Ribeiro Gomes
Tomás
Antonio Olinto Ávila da
Silva

Organização
Instituto de
Pesca de São
Paulo
Instituto de
Pesca de São
Paulo
Instituto de
Pesca de São
Paulo

Mary Gazalla

Universidade
de São Paulo

Antonio Carlos Diegues

Universidade
de São Paulo

Jose Milton Andriguetto

Naina Pierri

Marta Jussara Cremer

Paulo André de
Carvalho Flores

Camila Domit

Sérgio Curi Estima

Eron Paes e Lima

Gilberto Sales

Vinicius José Giglio
Fernandes

Sergio Floeter

Michael Maia
Mincarone
Rodrigo Barreto

Universidade
Federal do
Paraná
Universidade
Federal do
Paraná
Universidade
da Região de
Joinville
Instituto Chico
Mendes de
Conservação
da
Biodiversidade
Universidade
Federal do
Paraná
Núcleo de
Educação e
Monitoramento
Ambiental
Instituto Chico
Mendes de
Conservação
da
Biodiversidade
Instituto Chico
Mendes de
Conservação
da
Biodiversidade
Universidade
Federal
Fluminense
Universidade
Federal de
Santa
Catarina
Universidade
Federal do Rio
de Janeiro
Instituto Chico
Mendes de

Temática

Contato

Pesca artesanal
em São Paulo

jocemar.mendonca@gmail.com

Pesca artesanal
em São Paulo

argtomas@pesca.sp.gov.br

Pesca artesanal
em São Paulo

aolinto@pesca.sp.gov.br

Comunidades
pesqueiras em
São Paulo
Comunidades
pesqueiras em
São Paulo
Pesca artesanal
no Paraná
Comunidades
pesqueiras do
Paraná
Captura
incidental de
cetáceos

mgazalla@usp.br
antoniodiegues69@gmail.com
adiegues@usp.br
jmandri@ufpr.br

pierrinai@gmail.com

mjc2209@yahoo.com.br

Captura
incidental de
cetáceos

paulo.flores@icmbio.gov.br

Captura
incidental de
tartarugas e
cetáceos

cadomit@gmail.com

Captura
incidental de
tartarugas

nema@nema-rs.org.br
sergioestima@yahoo.com.br

Captura
incidental de
tartarugas

eron.lima@icmbio.gov.br

Captura
incidental de
tartarugas

gilberto.sales@icmbio.gov.br

Captura
incidental de
Serranídeos

vj.giglio@gmail.com

Captura
incidental de
peixes recifais

sergio.floeter@ufsc.br

Captura
incidental de
peixe-bruxa
Captura
incidental de

mincarone@gmail.com
rodrigorpbarreto@gmail.com

18

Jorge Eduardo Kotas

Paulo Ricardo
Schwingel

Alberto Lindner

Renato Azevedo
Matias Silvano
José Angel Alvarez
Perez
Paulo Ricardo Pezzuto

Natália Hanazaki

Jorge Pablo Castello

Manuel Haimovici
Gonzalo Velasco
Canziani
Monica Peres

Conservação
da
Biodiversidade
Instituto Chico
Mendes de
Conservação
da
Biodiversidade
Universidade
do Vale do
Itajaí
Universidade
Federal de
Santa
Catarina
Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul
Universidade
do Vale do
Itajaí
Universidade
do Vale do
Itajaí
Universidade
Federal de
Santa
Catarina
Universidade
Federal de Rio
Grande
Universidade
Federal de Rio
Grande
Universidade
Federal de Rio
Grande
Oceana

Elasmobrânquios

Captura
incidental de
Elasmobrânquios

jorge.kotas@iocmbio.gov.br

Captura
incidental de
Elasmobrânquios

schwingel@univali.br

Captura
incidental de
Peixes Recifais

alberto.lindner@ufsc.br

Captura
incidental de
Peixes Recifais
Pesca artesanal
em Santa
Catarina
Pesca artesanal
em Santa
Catarina
Comunidades
pesqueiras de
Santa Catarina
Pesca artesanal
no Rio Grande
do Sul
Pesca artesanal
no Rio Grande
do Sul
Captura
incidental pela
pesca artesanal
Gestão
pesqueira

renato.silvano@ufrgs.br

angel.perez@univali.br

pezzuto@univali.br

natalia@ccb.ufsc.br
hanazaki@gmail.com
docjpc@furg.br

docmhm@furg.br

gonzalo.velasco.c@gmail.com
monicabrickperes@yahoo.com.br
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5. Caracterização preliminar das pescarias artesanais,
dos impactos sobre a biodiversidade e das áreas de
importância biológica no litoral do RS, SC, PR e SP
As pescarias brasileiras utilizam todos os principais métodos de pesca
conhecidos no mundo (Dias-Neto e Dias, 2015) e a maior parte destas pescarias se
encontram operando na zona costeira dos estados da região Sul (Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná) e do estado de São Paulo, doravante chamada de área de
estudo. A eficácia dos métodos de pesca está relacionada com a capacidade de
captura e o impacto sobre o recurso pesqueiro alvo e sobre a fauna acompanhante.
Assim, não existe um método de pesca ideal, mas o mais adequado a determinada
pescaria, no tempo e no espaço.
Nesta seção são apresentadas as principais submodalidades de pesca
artesanal que atuam em cada um dos estados analisados (a descrição das
modalidades se encontra no Apêndice 01), seus impactos específicos e as medidas
de mitigação em curso. O foco da seção reside na qualificação dos impactos das
modalidades de pesca artesanal que operam na área de estudo sobre as espécies
ameaçadas e os ecossistemas. A análise parte da literatura referente às interações da
pesca artesanal com espécies sensíveis e os efeitos das pescarias sobre a cadeia
trófica. Ao descrever os impactos das modalidades também são indicadas medidas
mitigadoras genéricas, como Áreas Marinhas Protegidas (AMPs), e outras mais
específicas, como a criação de Áreas de Exclusão de Pesca (AEPs), modificações nas
artes de pesca e a instalação de recifes artificiais ou agarradores de redes de arrasto.
A pesca artesanal é uma modalidade de pescaria concentrada na plataforma
continental, uma porção do fundo oceânico que começa na linha de costa e, por meio
de uma inclinação suave (1 m de declive para cada 1.000 m de extensão), se estende
até 70 a 80 km em média. No Atlântico, onde as margens continentais são passivas
(não ocorre atividade tectônica), a largura da plataforma é maior do que no Pacífico. A
plataforma continental é recoberta por sedimentos de origem continental trazidos
principalmente pelos rios, mas também por geleiras e ventos, e abriga importantes
concentrações de organismos marinhos. Na área de estudo, a plataforma continental é
recoberta principalmente por areias quartzosas, na porção interna, e por lamas e
areias terrígenas de composição variada, na porção média e externa (Figura 03).
Dependendo da porção da plataforma (distância do continente) e da sua latitude,
operam

diferentes

fatores

físicos

que

conferem

características
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biológicas, geomorfológicas e sedimentológicas exclusivas. Na região sul domina as
areias nas plataformas internas e sedimentos lamosos na parte mais distante
(Castello, 2010).

Figura 03 - Recobrimento sedimentar da plataforma continental na área de estudo.
Fonte: Muehe e Garcez (2005), baseado em Kowsmann e Costa (1979) e Coutinho
(1995).
Os ventos, a partir dos 30oS tem influência do sudeste e estão associados às
frentes frias, havendo uma zona de transição com ventos fracos entre 20oS e 30oS. A
circulação oceânica está relacionada à direcionalidade dos ventos (Figura 04).
Segundo Castello (2010), as águas tropicais e oligotróficas da Corrente do Brasil, (com
temperaturas entre 25 a 27oC e salinidades entre 36,5‐37,0 ppm), conferem baixa
produtividade biológica. Entre Cabo Frio e o norte de Santa Catarina, as condições
oceanográficas são caracterizadas pelo fluxo NE‐SW da Água Tropical (AT) da
Corrente de Brasil (temperaturas > 20oC e salinidades >36,4 ppm), circulando a Água
Central do Atlântico Sul (Acas) por baixo, cujas temperaturas estão entre 6 e 20oC e
salinidades entre 34,6 e 36 ppm. A intrusão sub‐superficial de Acas sobre a plataforma
interna constitui um importante mecanismo de fertilização das águas que favorece a
produção primária. No inverno, essa intrusão se retira e a coluna de água sobre a
plataforma se torna mais homogênea. Durante a primavera e o verão, sob influência
do vento NE, ocorrem ressurgências superficiais de Acas em diferentes locais
costeiros, como em frente ao Cabo de Santa Marta (SC). As correntes marinhas
também influenciam diretamente a pesca. A movimentação do camarão-rosa em
direção ao norte (Iwai, 1973), pode ser associada às correntes costeiras de sentido
sul-norte, nos meses finais de safra, de abril a junho (D’Incao, 1991).
Na região sul, a influência da Corrente das Malvinas aumenta a biomassa de
peixes demersais, permitindo o desenvolvimento do maior potencial pesqueiro do
Brasil (Dias-Neto e Mesquita, 1988), cujas principais espécies explotadas são
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camarões, castanha, corvina, merluza, pescadas e tainhas. Nas regiões Sudeste e Sul
os camarões sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri) são capturado pela pesca artesanal
em estuários e na plataforma continental interna até o litoral de Santa Catarina, em
fundos lamosos ou arenosos.

Figura 04 - circulação oceânica e direção do vento na plataforma continental
brasileira. Fonte: Muehe e Garcez (2005), baseado em Peterson e Stramma (1991) e
Castro e Belmiro (1966).
A partir das listas de espécies ameaçadas extinção mencionadas, tendo como
escopo a ocorrência entre os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul e a interação
ou captura incidental pela atividade pesqueira, foram selecionadas preliminarmente as
seguintes espécies, sendo agrupadas por táxon:
Cetáceos: Baleia Franca (Eubalaena australis), Boto-cinza (Sotalia Guianensis) e
Toninha (Pontoporia blainvillei)
Tartarugas: Tartaruga–cabeçuda (Caretta caretta), Tartaruga-verde
mydas),

Tartaruga-de-pente

(Eretmochelys

imbricata)

e

(Chelonia

Tartaruga-de-couro

(Dermochelys coriacea).
Osteíctes: Bagre-branco (Genidens barbus), Cherne-poveiro (Polyprion americanus),
Mero

(Epinephelus

itajara),

Cherne-negro

(Hyporthodus

nigritus),

Garoupa

(Epinephelus morio), Cherne-verdadeiro (Hyporthodus niveatus), Badejo amarelo
(Mycteroperca

interstitialis),

(Lutjanus cyanopterus),

Peixe-batata

Miragaia

(Pagonias

(Lopholatilus villarii),

Caranha

cromis),

Peixe-papagaio-cinza

plumbeus),

Tubarão-martelo-liso

(Sparisoma axillare) e Peixe-bruxa (Myxine sotoi).
Condrictes:

Tubarão-galhudo

(Carcharhinus

(Sphyrna zygaena), Cação-fidalgo (Carcharhinus obscurus), Raia-santa (Rioraja
agassizii),

Tubarão-martelo

(Spyrna

lewini),

Tubarão-martelo-grande

(Sphyrna

mokarran), Tubarão-raposa (Alopias superciliosus), Tubarão-peregrino (Cetorhinus
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maximus), Cação-magona (Carcharias taurus), Raia-manta (Mobula hypostoma), Raiamanteiga (Myliobatis ridens), Raia-beiço-de-boi (Rhinoptera brasiliensis), Peixe-serra
(Pristis pectinata), Raia-viola (Rhinobatos horkelii), Cação-anjo-de-asa-longa (Squatina
argentina),
(Squatina

Cação-anjo-de-asa-longa
oculta),

Cação-Cola-Fina

(Squatina

Guggenheim),

(Mustelus

schmitti)

e

Cação-Anjo-Liso

Tubarão-Bico-Doce

(Galeorhinus galeus), Tubarão-Baleia (Rhincodon typus).
As pescarias artesanais com mais impacto na área de estudo são as
modalidades de pesca com rede de arrasto e com rede de emalhe. O arrasto simples
é responsável pela captura incidental do boto cinza (Sotalia guianensis) (Zappes,
2007; Londoño, 2010), de tartarugas ameaçadas de extinção (Caretta caretta,
Dermochelys coriacea e Chelonia mydas) (Monteiro, 2004; Soares et al, 2009; Gallo et
al, 2006; Monteiro et al, 2005), de Osteíctes ameaçados de extinção (Rodrigues et al,
2007; Pina e Chaves, 2009; Namora et al, 2009; Cattani et al, 2011), como o bagre
branco (Genidens barbus), o Peixe Batata (Lopholatilus villarii) e de Condrictes
ameaçados de extinção (Namora et al, 2009, Conceição et al, 2005), como o cação
anjo (Squatina spp.), o tubarão martelo liso (Sphyrna zygaena), o tubarão martelo
(Sphyrna lewini), e a raia viola (Rhinobatos spp. e Rhinobatos horkelii). Conceição et
al. (2005) descreve uma série de pesquisas (e.g. Haimovici, 1997; Miranda e Vooren,
2003) envolvendo a captura incidental pela pesca de arrasto artesanal e industrial, que
teriam levado ao declínio de cerca de 84% da abundância da raia viola (Rhinobatos
horkelii).
Na área de estudo, o arrasto duplo é responsável pela captura incidental das
tartarugas

verde

(Chelonia

mydas),

cabeçuda

(Caretta

caretta),

de

pente

(Eretmochelys imbricata) e de couro (Dermochelys coriacea) (Gallo, 2006), bagre
branco (Genidens barbus), miragaia (Pagonias cromis) (Santos et al, 2016), peixe
batata (Lopholatilus villarii) (Perez et al, 2002), cação anjo de asa longa (Squatina
Guggenheim) (Duarte, 2012) e raia santa (Rioraja agassizii) (Kotas et al., 2017). No
Sudeste e Sul do Brasil, o arrasto duplo é responsável pela captura incidental do peixe
batata (Lopholatilus villarii) (Perez, 2002), cação anjo de asa longa (Squatina
Guggenheim) (Duarte et al., 2012) e raia santa (Rioraja agassizii).
Na área de estudo, o arrasto de parelha é responsável pela captura incidental
da toninha (Pontoporia blainvillei) (Quijano et al, 2010) e de condrictes ameaçados de
extinção, como a raia santa (Rioraja agassizii) (Casarini, 2006) e raia viola (Rhinobatos
horkelii) (Conceição et al. 2005).
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O arrastão de praia é um dos métodos de pesca mais tradicionais do país e
seu uso é controverso por envolver elevada quantidade de captura incidental. Em
diversas praias esta arte de pesca não é mais utilizada por conta do enfraquecimento
da ação coletiva entre os pescadores (necessária para o recolhimento da rede) e/ou
em função do impacto gerado pelo bycatch. Segundo Castro (2008), apesar da
seletividade do arrasto de praia na pesca de tainha, ocorrem eventuais capturas
incidentais de tartarugas, que podem ser facilmente resolvidas com o desemalhe e a
soltura no mar.
Na área de estudo, o emalhe artesanal é responsável pela captura incidental
de três cetáceos ameaçados de extinção: a baleia franca (Eubalaena australis)
(Pontalti, 2011), o boto cinza (Sotalia guianensis) (Pinheiro, 2003) e a toninha
(Pontoporia blainvillei) (Schiavon, 2007; Castilhos, 2014; Bertozzi, 2002). O emalhe
artesanal também é responsável pela captura incidental de duas espécies de
tartarugas marinhas: a tartaruga cabeçuda (Caretta caretta) (Guebert, 2005; Filho,
2013; Steigleder, 2011; Nogueira, 2016) e a tartaruga de couro (Dermochelys
coriacea) (Almeida, 2011).
A captura de osteíctes e condrictes ameaçados de extinção pelo emalhe
artesanal na área de estudo é relatado para o bagre branco (Genidens barbus)
(Namora, 2009; Mendonça, 2013; Motta et al., 2014; Correa, 2013), o cherne
verdadeiro (Hyporthodus niveatus) (Motta et. al., 2014), o tubarão galhudo
(Carcharhinus plumbeus) (Galina, 2006), cação cola fina (Mustelus schmitti) (Sampaio,
2013; Galina, 2006), tubarão bico doce ou de cristal (Galeorhinus galeus) (Haimovici et
al, 2004), o tubarão martelo liso (Sphyrnazy gaena) (Sampaio, 2013), o cação fidalgo
(Carcharhinus obscurus) (Vieira, 2014), a raia santa (Rioraja agassizii) (Mazzoleni,
1999; Nogueira et al., 2011), o tubarão martelo (Spyrna lewini) (Horn, 2014; Namora,
2009) e a raia beiço de boi (Rhinoptera brasiliensis) (Domingues et al, 2009). A nota
científica desta última espécie não deixa claro se a pescaria é de origem artesanal ou
industrial.
O cerco flutuante é uma arte de pesca artesanal de baixo impacto em relação à
captura incidental, pois permite ao pescador desemalhar o pescado com vida. Na área
de estudo, o cerco flutuante é responsável pela captura incidental das seguintes
tartarugas marinhas ameaçadas de extinção: tartaruga verde (Chelonia mydas),
tartaruga de pente (Eretmochelys imbricata) (Gallo et al., 2006) e tartaruga de couro
(Dermochelys coriacea) (Almeida et al., 2011). Além disso, são também reportadas
capturas incidentais dos seguintes condrictes pelo cerco flutuante: tubarão martelo
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(Sphyrnazy gaena) (Castro, 2008), raia manta (Manta birostris) (Santos, 2013) e cação
mangona (Carcharias taurus) (Castro, 2008).
Na área de estudo, o espinhel misto (emalhe de fundo + espinhel) artesanal é
responsável pela captura incidental do tubarão martelo liso (Sohyrna lewini) e da raia
viola (Rhinobatos horkelii) (Sampaio, 2013). Segundo Silva (2002), análises de
Captura Por Unidade de Esforço (CPUE) entre 1994 e 1997 em diversos estados do
país, revelam uma forte pressão de atividades de pesca, incluindo a linha de mão,
sobre o peixe batata (Lopholatilus villarii). Na área de estudo, há relatos na literatura
de que a linha de mão artesanal é responsável pela captura incidental de tartarugas
marinhas ameaçadas de extinção (Soares et al., 2009) e do peixe batata (L. villarii)
(Silva, 2002).
Não foram localizados dados na literatura sobre captura incidental de espécies
ameaçadas de extinção capturadas pela pesca de picaré, tarrafa, gerival, corrico,
zangarilho e rede de trolha reportadas para a área de estudo.
Com exceção do Paraná, os estados da área de estudo foram subdivididos em
zonas de pesca ou trechos, respeitando seus limites políticos. Como critério para a
subdivisão foi utilizado a pré-existência de setorização no litoral, para a finalidade
pesqueira ou administrativa, realizada pelo governo dos estados, bem como o recorte
espacial das AMPs. O Rio Grande do Sul foi dividido em Litoral Sul e Norte, enquanto
Santa Catarina e São Paulo foram setorizados em Litoral Sul, Centro e Norte (Tabela
lII).
Tabela lII – Divisão dos estados da área de estudo por setor.
Estado
Setor
Litoral Sul
Rio Grande do Sul
Litoral Norte
Litoral Sul
Litoral Centro
Santa Catarina
Litoral Norte
Paraná
Sem divisões
Litoral Sul
Litoral Centro
São Paulo
Litoral Norte
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5.1.

ÁREA 1: Rio Grande do Sul

Segundo MMA (2006), entre o Cabo Santa Marta (SC) até o Arroio Chuí (RS),
o litoral é formado por praias arenosas e baixas, com cordões arenosos bem
desenvolvidos e uma ampla planície costeira, com cerca de 700 km de comprimento e
até 120 km de largura. Neste setor do litoral existe um grande sistema lagunar
(Lagunas dos Patos e Mirim), além de corpos de água isolados ou interligados com o
mar por intermédio de canais estreitos e rasos. Os marismas estão situados nas
margens dos corpos lagunares, não havendo manguezais nesta porção meridional do
litoral brasileiro. A plataforma continental apresenta-se ampla e com relevo suave,
devido ao retrabalhamento provocado por condições de alta energia, sendo que os
contornos batimétricos acompanham a morfologia da costa.
No estado do Rio Grande do Sul, a largura média da plataforma atinge 125 km,
se alargando até cerca de 180 km em frente a Rio Grande (MMA, 2006). A plataforma
continental do sul do Brasil é uma das principais áreas de pesca industrial do país,
pois este local sofre a influência de uma corrente quente e uma fria e rica em
nutrientes (Klippel e Haimovici, 1999). A plataforma continental do Rio Grande do
Sul está sobre a influência de duas correntes principais: a Corrente do Brasil, que
transporta Água Tropical, quente, pobre em nutrientes e oriunda da zona equatorial e a
Corrente das Malvinas, que transporta Água Subantártica, fria, rica em nutrientes e
que flui desde as áreas polares (Seeliger et al., 1998; Francisco e Schmidt, 2012).
Este encontro, denominado Confluência Brasil-Malvinas é marcado pela formação de
um forte gradiente termo-halino.
A maior produtividade deste local é oriunda do aporte de nutrientes pela água
doce do Rio da Prata e da Lagoa dos Patos e pela convergência Brasil-Malvinas
(Seeliger et al.,1998). Essa característica também confere a região uma sazonalidade
marcada, tendo a influência de massas de água de origem sub‐antártica e da
descarga continental do Rio da Prata e da Lagoa dos Patos nos meses de inverno e
das águas tropicais da Corrente do Brasil e das águas costeiras durante o verão
(Castello, 2010). A Confluência Brasil-Malvinas tende a se deslocar mais ao norte no
inverno, devido à influência dos ventos, ocorrendo mais ao sul durante o verão,
gerando um compartilhamento dos estoques pesqueiros com o Uruguai e com a
Argentina (Seeliger et al., 1998; MMA, 2006).
Segundo dados do RGP, houve uma redução significativa no número de
pescadores entre 2003 e 2014 no Rio Grande do Sul (Tabela IV). No ano de 2017
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haviam 40 embarcações artesanais inscritas no RGP, pertencentes as seguintes
frotas:.31 Diversificada Costeira (peixes e crustáceos sem controle de esforço), 5
Emalhe Costeiro de Fundo (Corvina, Pescadas, Castanha e Abrótea) ,1 Emalhe
Costeiro de Superficie (Tainhas, Anchova e Serras) e Linha de Mão de Superfície
(atuns e afins), 1 Rede de Espera (permissionamento antigo, em processo de
conversão) e 2 não identificadas.

Tabela IV – Número de inscritos (pescadores ou não) no Registro Geral da Pesca
(RGP) no estado do Rio Grande do Sul e as participações relativas no cômputo
nacional em 2003, 2006 e 2014. Fonte: Adaptado de Dias-Neto (2017).
2003*
2006**
2014***
Nº pescadores
%
Nº pescadores
%
Nº pescadores
%
26.267
6,34
16.467
4,21
16.442
1,60
Fonte: * Ibama, ** SEAP/PR (2006) e *** SisRGP-MPA.

Klippel et al. (2005b), sugere a divisão do litoral do Rio Grande do Sul em três
macrorregiões que concentram a maior parte dos pescadores artesanais: Litoral Norte
(29°19’ S – 30°30’ S), Litoral Médio/Lagoa do Peixe (30°24’ S – 31°45’ S) e Litoral Sul,
que engloba o Estuário da Lagoa dos Patos/Zona Costeira Adjacente (32°10’ S).
Como o presente estudo é focado na pesca marinha, o litoral do Rio Grande do Sul,
que é formado por 25 municípios, será dividido em dois setores (Figura 05). No Litoral
Sul foram agrupados os municípios limítrofes com os grandes complexos estuarinos
da Lagoa Mirim e da Lagoa dos Patos. São municípios com maior extensão e menor
densidade populacional, com a presença de pescadores industriais concentrados
especialmente na cidade de Rio Grande.
O Litoral Norte é formado por municípios de menor extensão territorial, mas
com maior densidade populacional, tendo o turismo de veraneio como um importante
vetor da economia. Em todo o litoral gaúcho, há pescadores estuarinos e marinhos,
sendo o Litoral Norte formado por pequenas lagoas costeiras, muitas delas com
contato intermitente com o ambiente marinho. Não há portos para a pesca industrial no
Litoral Norte do Rio Grande do Sul, sendo o ambiente marinho explorado por
embarcações industriais externas.
No litoral gaúcho, o arrasto de portas simples praticado por pescadores
industriais e artesanais é reportado na literatura como responsável pela captura
incidental das tartarugas Caretta caretta, Dermochelys coriacea e Chelonia mydas
(Monteiro, 2004).
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Figura 05 – Municípios que compõem os setores norte e sul do Rio Grande do Sul.
Fonte: Mapa elaborado por Calebe Borges.
Existem algumas normativas que restringem a pesca artesanal e se aplicam a
todo o litoral gaúcho. No estado do Rio Grande do Sul, a pesca artesanal com redes
de arrasto de qualquer tipo, com exceção do arrasto de praia com redes de 100 mm,
está proibida a menos de 3 MN da costa pela Portaria SUDEPE N° N-26 de 1983.
5.1.1. TRECHO 1: Litoral Sul
O Litoral Sul do Rio Grande do Sul tem a Lagoa dos Patos (norte) e do Mirim
(sul) formando o limite oeste dos seus 6 municípios: Santa Vitória do Palmar, Rio
Grande, São José do Norte, Tavares, Mostardas e Palmares do Sul. A região sul
(Santa Vitória do Palmar e Rio Grande) possui grande importância biogeográfica em
função dos fenômenos sazonais de transporte de águas férteis que sustentam uma
elevada abundância e diversidade de recursos pesqueiros.
O estuário da Lagoa dos Patos afeta todo o sistema pesqueiro da área de
estudo, especialmente em relação à pesca da tainha e dos camarões. D’Incao et al.
(2002) considera que a produção de camarões no sul e sudeste brasileiro é
grandemente influenciada pela variabilidade das safras anuais de camarão-rosa juvenil
do estuário da Lagoa dos Patos, que é gerada pela pluviosidade e direção dos ventos.
A tainha constitui outro importante recurso pesqueiro para o setor artesanal do sul e

28

sudeste do Brasil com forte influência do estuário da Lagoa dos Patos. Segundo MMA
(2006), a tainha (Mugil spp.) passa parte de sua vida em regiões estuarinas, migrando
para áreas costeiras na época da reprodução.
Considerado um dos petrechos de pesca utilizado no Rio Grande do Sul a rede
de emalhar fixa por cabos e estacas, também é denominada de pesca com Rede de
Cabo (Figura 06). Tal petrecho caracteriza-se por ser uma pescaria desembarcada,
cuja escolha da fixação depende das condições do mar e da espécie-alvo. O
recolhimento das redes é feito de forma manual ou por veículo motorizado no
momento da despesca (Nunes, 2012). Segundo Nogueira (2016), o “pescador de
cabo” geralmente não utiliza embarcação, ele fixa uma longa rede através de estacas
na beira da praia (faixa de areia) e dentro do mar. A rede fica esticada
perpendicularmente à praia, sendo recolhida algumas horas depois, puxando as
cordas das extremidades da rede. Este petrecho é encontrado nos municípios de
Cidreira, Tramandaí e Imbé, localizados no litoral norte do Rio Grande do Sul, e na
praia do Cassino (RS), entre o molhe oeste do estuário da Lagoa dos Patos e o navio
encalhado Altair (Santos e Vieira, 2016).

Figura 06 – Rede de Cabo, utilizada no Rio Grande do Sul. A. rede de cabo com
bandeiras de identificação e bóias para flutuação; B. extremidade da rede fixada ao
cabo que por sua vez está fixado na beira da praia. Fonte: Nunes (2012).
Na Praia do Cassino (Rio Grande), o arrasto de praia é comumente utilizado na
captura das espécies Micropogonias furnieri, Cynoscion guatucupa, Macrodon
atricauda, Mentichirrus americanus, Mugil liza (Velasco e Oddone, 2015). Em outro
trabalho sobre este petrecho na Praia do Cassino, vinte e quatro espécies foram
identificadas, entre as quais, Trachinotus marginatus (pampo), Micropogonias furnieri
(corvina), Mugil liza (tainha) e Menticirrhus americanus (papa-terra) representaram
70% das capturas. Esta atividade artesanal de beira de praia ocorre ao longo de toda
a costa do Rio Grande do Sul com malhas de 20, 35, 40 e 50 mm, sendo o maior
número de espécies foi verificado na malha de 40 mm (Santos e Vieira, 2016).
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Em função da pesca industrial de Rio Grande, especialmente de arrasto e
emalhe, há elevada pressão sobre os estoques pesqueiros e espécies ameaçadas no
Litoral Sul. Como este litoral não possui reentrâncias que permitam o abrigo de
pequenas embarcações, há dois métodos de pesca artesanal na região: o calão móvel
e a rede de emalhe. A pesca de arrasto de praia é realizada em toda a costa por
embarcações que operam de forma migratória (pesca de calão móvel), sendo
transportadas na caçamba de caminhonetes que transitam pela praia. O arrastão de
praia é responsável pela captura incidental de condrictes ameaçados de extinção,
como Myliobatis goodei, Myliobatis ridens (Velasco e Oddone, 2015) e raia viola
(Rhinobatos horkelii) (Vooren et al., 2005), entre a praia do Cassino e Albardão (Rio
Grande).
Há também pescadores artesanais com embarcações de médio porte (cerca de
12m) que ficam próximo da foz do Estuário da Lagoa dos Patos e saem para o mar em
safras específicas, como da corvina (novembro e dezembro). Estas embarcações
ficam restritas às imediações da foz do estuário da Lagoa dos Patos, pois há elevado
risco para essa pescaria associado às possíveis mudanças no tempo e inexistência
locais abrigados.
Do Cabo de Santa Marta até o Chuí existe um importante berçário de várias
espécies de elasmobrânquios. No Corredor Conceição (Cone do Rio Grande) há uma
área de migração e alimentação de cações cola-fina (Mustelus schmitti) e cações bicode-cristal (Galeorhinus galeus) no inverno, além de serem importantes para a
reprodução e comportar altas densidades da família Squatinidae, Triakidae e
Rhinobatideos (está última no inverno) (ICMBIO, 2016).
A IN Interministerial MPA/MMA N° 12 de 2012 cria uma área de exclusão de
pesca de emalhe, exceto para a pesca de cabo ou calão de praia, na região oceânica
de acesso ao Estuário da Lagoa dos Patos, em uma área compreendida entre as
distâncias de 20 km do molhe oeste para sul da barra e 20 km do molhe leste para
norte até a distância de 1 MN da linha da costa.
No Litoral Sul, existe uma AMP que possui interface entre os ambientes
costeiro e marinho e uma proposta de criação de uma AMP, voltada para o ambiente
marinho. O Parque Nacional (PARNA) da Lagoa do Peixe está situado nos municípios
de Tavares e Mostardas e, apesar do seu território ser quase totalmente costeiro e
estuarino, possui uma faixa, variando de cerca de 1 km (norte) a 2,7 km (sul) de
largura e aproximadamente 38 km de extensão, que contempla o ambiente marinho.
Na área marinha do PARNA da Lagoa do Peixe todas os métodos de pesca são
proibidas.
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Além do PARNA da Lagoa do Peixe, estão em curso estudos para a criação de
do PARNA Marinho do Albardão, nos municípios de Santa Vitória do Palmar e Rio
Grande. O ambiente marinho deste local abriga elevada diversidade de tartarugas
marinhas (Chelonia mydas e Caretta caretta), cetáceos (toninha - Pontoporia
blainvillei) e elasmobrânquios (cação-anjo - Squatina spp.; raia-viola - Rhinobatos
horkelii; cação bico-doce - Galeorhinus galeus), ameaçados de extinção. Essa
diversidade está associada à penetração subterrânea da água doce na linha
batimétrica de 10m, proveniente da Lagoa Mangueira, que percorre a restinga paralela
ao mar.

5.1.2. TRECHO 2: Litoral Norte
Em termos de planejamento, o Litoral Norte do Rio Grande do Sul é uma região
com muitas lagoas costeiras, sendo composto por 19 municípios. Considerando
somente os municípios que compõem os 120 km de extensão da costa e estão
adjacentes ao oceano, o Litoral Norte gaúcho é formado por 8 municípios, que incluem
Balneário Pinhal, Cidreira, Tramandaí, Imbé, Xangri-Lá, Capão da Canoa, Arroio do
Sal e Torres.
No Litoral Norte do Rio Grande do Sul, a rede de arrasto é utilizada apenas na
comunidade de Passo de Torres/Torres para a captura de camarão e de pequenos
peixes como a maria luiza (Paralonchurus brasiliensis). De acordo com os 90
pescadores entrevistados nos portos de Rio Grande e Torres (RS), o arrasto de portas
simples é utilizado por apenas 3,3% dos pescadores (Monteiro, 2004). No entanto, a
rede de arrasto é geralmente adotada por muitos barcos como atividade provisória,
quando a pesca com redes de emalhe apresenta baixa produtividade (Shiavon, 2007).
Segundo D’incao et al. (2002) a frota artesanal do Rio Grande do Sul, tradicionalmente
focadas no camarão-rosa, vem direcionando suas capturas camarões barba-ruça e
Santana, em função da queda na produção.
O espinhel é outro petrecho de pesca utilizado por algumas embarcações de
Passo de Torres/Torres como alternativa nos períodos de entressafra, sendo utilizado
para a pesca de peixes de fundo como as garoupas (Epinhephelus spp.) e os chernes
(Poluprion sp.). O tamanho dos espinheis varia de 0,25 a 9 MN de comprimento,
variando com a embarcação. De forma esporádica, algumas embarcações menores de
Passo de Torres/Torres, se dirigem até alguns parcéis, com linhas de mão para
pescarem garoupas e chernes (Shiavon, 2007).
A rede de emalhe de fundo e superfície é o principal petrecho de pesca
utilizado pelas frotas comerciais de Torres e Tramandaí, cuja espécie alvo é a
brota/pescada, corvina, viola e cação (Shiavon, 2007). Entre Passo de Torres/Torres,
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a pesca de emalhe bate-volta, é praticada com frequência pelas embarcações
baleeiras e embarcações de pequeno e médio porte, especialmente no verão, quando
ocorre a pesca do papa-terra (Menticirrhus spp.) em associação com a pesca da viola
(Rhynobatos sp.) e de outros elasmobrânquios (e.g. Sphyrna, Mustelus) (Shiavon,
2007).
A frota de emalhe artesanal de Imbé/Tramandaí é constituída por duas
embarcações de madeira de 10 a 14m de comprimento (Sampaio, 2013). Em Imbé, os
petrechos de pesca utilizados compreendem o emalhe de fundo e superfície e o
emalhe misto (fundo e superfície). As espécies alvo nesta região são a pescada, papaterra, corvina, viola, linguado, bagre, abrotea, cação, tainha e papa terra (Sampaio,
2013; Vieira, 2014; Horn, 2014). Os petrechos utilizados variam de acordo com a
estação do ano e com as espécies alvo da pesca, sendo utilizadas redes de emalhe
de fundo com malhas de ‘Pescada’ (8, 9 e 10 cm), papa-terra (7 cm) e viola (22 cm),
redes de emalhe de superfície de cação (13, 14, 16 cm), e espinhel de fundo
(Sampaio, 2013).
Em Tramandaí, os petrechos de pesca artesanal utilizados são: emalhe de
fundo, emalhe misto (fundo e superfície) e espinhel (Shiavon, 2007; Sampaio, 2013;
Vieira, 2014). Nesta região, o emalhe de fundo atua em profundidades de 17 a 29 m, e
possui comprimento variando de 3.000 m a 13.000 m. As espécies alvo são: pescada,
papa-terra, corvina, linguado, viola e bagre (Sampaio, 2013, Vieira, 2014). O emalhe
misto atua em profundidades de 4 a 20 m, possui comprimento de até 3.000 m e
captura o cação e o papa-terra (Sampaio, 2013). O espinhel é responsável pela
captura do papa-terra, atuando entre 15 e 22m de profundidade (Sampaio, 2013).
No município de Cidreira, o emalhe de fundo e de superfície é bastante
utilizado (Vieira, 2014; Horn, 2014). As redes de emalhe de superfície podem ser de
nylon torcido ou seda, altura de 6 m e entrenós opostos de 12 cm. As redes de emalhe
de fundo são de nylon, altura de 2,2 m e entrenós opostos de 18 cm (Vieira, 2014).
No estado do Rio Grande do Sul, o emalhe artesanal é responsável pela
captura incidental de Condrictes ameaçados de extinção, como o tubarão bico doce
(Galeorhinus galeus) (Haimovici et al., 2004). Há registros de condrictes ameaçados
de extinção, capturados pelo emalhe artesanal como o tubarão galhudo (Carcharhinus
plumbeus), cuja frota concentra-se em Torres (Galina, 2006). Nos municípios de
Torres e Tramandaí (Schiavon, 2007), Capão da Canoa e Imbé (Castilhos, 2014), o
emalhe artesanal é responsável pela captura incidental de cetáceos ameaçados de
extinção, como a toninha (Pontoporia blainvillei).
A frota artesanal de emalhe atuante nos municípios de Imbé e Tramandaí,
constituída por duas embarcações de madeira de 10 a 14m de comprimento, foi
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responsável pela captura dos seguintes condrictes ameaçados de extinção: Sphyrna
lewini, Rhinobatos horkelii e Rioraja agassizii (Sampaio, 2013). Vieira (2014) indica
que pesca de emalhe artesanal realizada durante o verão de 2013-2014 foi
responsável pela captura dos seguintes elasmobrânquios ameaçados de extinção em
Imbé, Tramandaí e Cidreira: Rioraja agassizi, Myliobatis ridens, Rhinobatos horkelii,
Rioraja agassizi, Carcharhinus obscurus, Carcharhinus plumbeus, Spyrna lewini e
Sphyrna zygaena.
A frota artesanal de espinhel misto (emalhe de fundo e espinhel), constituída
por duas embarcações de madeira de 10 a 14m de comprimento atuante nos
municípios de Imbé e Tramandaí foi responsável pela captura dos condrictes Sphyrna
lewini e Rhinobatos horkelii (Sampaio, 2013). Segundo Horn (2014), barcos de médio
porte do município de Imbé, Tramandaí e Cidreira (RS) são responsáveis pela captura
do tubarão martelo (Spyrna lewini) nesta porção do litoral.
No Litoral Norte há uma Reserva de Vida Silvestre (REVIS) Federal, situada há
cerca de 1 km da Praia dos Molhes, ao norte do município de Torres, na divisa com
Santa Catarina. A REVIS Ilha dos Lobos inclui a própria ilha e um quadrado de 1 Km 2
no seu entorno, que corresponde a uma distância de 500 m para todos os lados da
ilha. Por pertencer à categoria de proteção integral, não são permitidas atividades de
pesca no interior desta UC.
Ainda em Torres, a Portaria SUDEPE/RS Nº 006 de 1984 proíbe as seguintes
pescas: do Molhe da Barra de Torres até a pedra da praia de Itapeva; de espinhel e de
tarrafa no local denominado Torre de Centro e; o uso de redes, no oceano, a uma
distância de 1.000 metros da Boca da Barra do Rio Mampituba.

5.2.

ÁREA 2: Santa Catarina

Assim como o litoral gaúcho, a produtividade biológica de Santa Catarina é
favorecida pelos aportes continentais e das águas de origem sub‐antártica, e por
pequenas ressurgências costeiras (como no Cabo de Santa Marta, Laguna) e de
quebra de talude.
Segundo dados do RGP, após uma redução drástica em 2006, houve pouca
variação no número de pescadores entre 2003 e 2014 em Santa Catarina (Tabela V).
No ano de 2017 haviam 5.475 embarcações artesanais inscritas no RGP,
pertencentes às seguintes frotas: 3.021 Emalhe Costeiro de Fundo (Corvina,
Pescadas, Castanha e Abrótea), 899 Arrasto de Fundo - Duplo (Camarão-sete-barbas)
e Rede de Espera de Superfície peixes, 903 Emalhe Costeiro de Superficie (Tainhas,
Anchova e Serras) e Linha de Mão de Superfície (atuns e afins), 218 Rede de Espera
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(permissionamento antigo, em processo de conversão), 227 Cerco (Sardinha, Tainha e
Anchova), 159 Diversificada Costeira (peixes e crustáceos sem controle de esforço), 1
Espinhel Horizontal de Superfície (Espadarte - atuns e afins), 47 - Outros
(permissionamento antigo, em processo de conversão).
Tabela V – Número de inscritos (pescadores ou não) no Registro Geral da Pesca
(RGP) no estado de Santa Catarina e as participações relativas no cômputo nacional
em 2003, 2006 e 2014. Fonte: Adaptado de Dias-Neto (2017).
2003*
2006**
2014***
Nº pescadores
%
Nº pescadores
%
Nº pescadores
%
35.211
8,50
24.922
6,38
34.078
3,32
Fonte: * Ibama, ** SEAP/PR (2006) e *** SisRGP-MPA.
Em Santa Catarina e São Paulo são praticadas pescarias artesanais de cerco
flutuante ou circo e curral (Bannwart, 2014), que estão descritas no Apêndice 1. Nos
estuários, como a Lagoa de Imaruí (SC) e na Lagoa dos Patos (RS), há o uso do
aviãozinho para captura de camarões.
O litoral de Santa Catarina é formado por 29 municípios, que estão divididos
em três setores (Figura 07). A partir do sul do Litoral Centro em direção ao sul tem
início um complexo estuarino, formado por pequenas lagoas, muitas delas
intermitentes, tendo destaque para a Lagoa do Imaruí, por sua maior extensão, cuja
foz está localizada no município de Laguna. O estado possui três grandes sistemas
pesqueiros: a Lagoa de Imaruí (sul), as Baías Norte e Sul de Florianópolis (centro) e a
Baía da Babitonga (norte). A pesca industrial está concentrada principalmente no porto
de Itajaí (Litoral Norte) e, secundariamente, nos portos de Laguna, Passo de Torres e
Balneário Barra do Sul. Nos demais municípios a pesca artesanal costeira predomina,
sendo praticada em embarcações de pequeno e médio porte que operam com
diversos métodos. As ilhas situadas em todo o litoral constituem importantes áreas
para a pesca artesanal.
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Figura 07 – Municípios que compõem os setores norte, centro e sul do litoral de Santa
Catarina. Fonte: Mapa elaborado por Calebe Borges.
Segundo D’incao et al. (2002) o incremento das capturas dos camarões barbaruça e santana é resultado do direcionamento adotado pela frota arrasteira para
recursos alternativos ao camarão-rosa. A pesca da tainha é uma das principais
pescarias artesanais do estado em função de sua importância cultural, econômica e
social. Segundo Herbst (2013), os pescadores artesanais de tainha residem em oito
municípios do estado de Santa Catarina, entre Laguna e São Francisco do Sul,
realizando dois tipos de pesca: caceio e emalhe e cerco de praia. A malha das redes
utilizadas nos dois tipos de pesca varia de 7 a 12 cm, o comprimento varia de 150 a
1.000 m e a altura de 12 a 68 m. Cerca de 22 espécies de peixe são capturadas junto
com a tainha no momento da pesca, sendo as mais expressivas: a anchova
(Pomatomus saltrix), os cações (várias espécies), a corvina (Micropogonias furnieri) e
a espada (Trichiurus lepturus).
Na literatura, há relatos históricos de captura do tubarão peregrino (Cetorhinus
maximus) pela pesca com rede de emalhe no estado de Santa Catarina, no entanto
não é possível indicar a procedência – artesanal ou industrial (Soto et al., 2000).
No Litoral Centro-Sul, a principal UC existente é a Área de Proteção Ambiental
(APA) Federal da Baleia Franca, que possui 156.000 ha e inclui nove municípios ao
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longo dos seus 130 km do litoral. A APA da Baleia Franca se encontra no processo de
elaboração do seu Plano de Manejo, onde há perspectivas para inclusão de pelo
menos duas áreas de exclusão de pesca: no entorno da Laje da Jaguaruna e da Laje
do Ouvidor (Garopaba). Além disso, há propostas em discussão visando restringir a
pesca industrial em determinados setores da APA.
A Portaria IBAMA N° 107-N de 1992 proíbe a pesca de arrasto pelos sistemas
de portas e de parelhas por embarcações maiores que 10 TAB (Toneladas de
Arqueação Bruta): i) a menos de 3 MN de costa entre São João do Sul (atualmente
Passo de Torres) e Cabo de Santa Marta Grande e; ii) a menos de 1 MN da costa, a
contar das pontas mais avançadas, entre o cabo de Santa Marta Grande e Itapoá.
A Portaria IBAMA/SC N° 54-N de 1999 proíbe a utilização de redes de emalhar
fixas, com fixação através de âncoras, sacos de pedras e poitas no litoral Santa
Catarina. No entanto, estabelece regulamentações de comprimento e malha para
estas artes de pesca no Litoral Sul, entre Laguna e Passo de Torres.

5.2.1. TRECHO 1: Litoral Sul
O Litoral Sul Catarinense é formado por 8 municípios, que incluem Passo de
Torres, Balneário Gaivota, Balneário Arroio do Silva, Araranguá, Balneário Rincão,
Jaguaruna, Laguna e Imbituba. Os principais portos pesqueiros estão situados em
Laguna, Passo de Torres e Imbituba. Ao sul do Cabo de Santa Marta Grande (Laguna,
SC) e se estendendo até o Chuí (RS), dominam as planícies alargadas com praias
retilíneas e frequentes cordões de dunas e lagoas costeiras (Castello, 2010).
Como o desenvolvimento de Santa Catarina ocorreu no sentido norte-sul, os
municípios situados nesta porção do litoral são relativamente menos povoados. A
partir das praias situadas ao sul de Laguna (Farol de Santa Marta), a geografia da
zona costeira passa a se assemelhar ao litoral gaúcho, com praias extensas. Nesta
área, as embarcações artesanais ficam situadas próximo da foz dos diversos estuários
e rios, a exemplo do estado vizinho ao sul. A pesca de calão móvel tem início no
município de Laguna e se estende até o estado vizinho ao sul.
Segundo Filho (2013), na comunidade do Farol de Santa Marta (Laguna)
existem cerca de 40 pescadores artesanais que utilizam principalmente a rede de
emalhe de fundo e superfície. As redes apresentam em média, 1.500 m de
comprimento, com altura variando entre 10 e 35 m. As espécies mais visadas pela
pescaria da comunidade do Farol de Santa Marta são a enchova (Pomatomus spp.) e
a tainha (Mugil spp.). Secundariamente são capturadas as seguintes espécies: abrótea
(Urophysis brasiliensis), corvina (Micropogonias furnieri), pescada (Cynoscion
guatucupa), papa-terra (Menticirrhus americanus) e linguado (Paralicthys sp.).
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Neste setor do litoral, o emalhe artesanal é responsável pela captura incidental
dos cetáceos ameaçados de extinção, como a baleia franca (Eubalaena australis), no
município de Imbituba (Pontalti e Danielski, 2011) e do cação cola fina (Mustelus
schmitti) em Passo de Torres e Torres (Galina, 2006). Silva (2002) apresenta análises
de Captura Por Unidade de Esforço (CPUE) realizadas entre 1994 e 1997 em diversos
estados do país, inclusive no município de Laguna, que indicam uma forte pressão da
pesca de linha de mão sobre o peixe batata (Lopholatilus villarii).
Na costa e talude do Cabo de Santa Marta ocorre migração e alimentação de
cações cola-fina (Mustelus schmitti) e cações bico-de-cristal (Galeorhinus galeus) no
inverno. Esta é uma área de reprodução de Squatinideos, comporta altas densidades
de Rhinobatideos no inverno, é berçário de diversas espécies e também é importante
para a alimentação de juvenis e de adultos de Sphyrnidae (ICMBIO, 2016).
A Portaria IBAMA nº 44 de 2001 proíbe a pesca com redes de emalhar fixa ou
à deriva na praia, a uma distância de menos de 1.000 m ao norte e ao sul da boca da
barra do Rio Araranguá.
A Portaria IBAMA N° 27-N de 1999 proíbe a pesca nos lados Sul e Norte da
boca da Lagoa do Camacho, na área entre 100 e 300 m, exceto para a pesca que
utilize as seguintes artes: tarrafa, molinete e linha de mão.

5.2.2. TRECHO 2: Litoral Centro
O Litoral Centro Catarinense é formado por 8 municípios, que incluem
Garopaba, Paulo Lopes, Palhoça, São José, Florianópolis, Biguaçú, Governador Celso
Ramos e Tijucas. O litoral destes municípios é extremamente entrecortado por
enseadas e áreas abrigadas, havendo grande diversidade de ilhas, que constituem
importantes pesqueiros. A urbanização da Grande Florianópolis e a conseqüente
especulação imobiliária e poluição das águas levaram muitos pescadores a se
afastarem da zona costeira. No entanto, a pesca artesanal é abundante e
extremamente rica neste setor do litoral, constituindo uma das atividades econômicas
primárias.
Na comunidade pesqueira de Armação (Tijucas), a rede de caceio é o petrecho
de pesca mais utilizado, seguido pela rede de arrasto, espinhel, rede feiticeira e a rede
de emalhe. A espécie mais capturada na comunidade é o camarão rosa
(Farfantepenaeus spp.), seguido por outras espécies de camarões (Ferreira et al.,
2006). Segundo Martins et al. (2013), na Barra do Rio Tijucas são utilizadas a rede de
fundeio ou rede fixa. As redes de fundeio tiveram uma variação de comprimento de 50
a 1.000 m e os tamanhos das malhas variaram de 7 a 20 cm entre nós opostos. O
bagre-branco (Genidens barbus) foi a espécie de maior captura e considerado também
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o peixe de maior importância ao longo do ano pelos pescadores da Baía de Tijucas,
seguido da pescadinha, que incluiu as espécies Macrodon ancylodone e Isopisthus
parvipinnis.
Em Governador Celso Ramos, a linhas de mão com “zangarilhos”, tipo de
garatéia de chumbo não iscada, é responsável pela captura da lula. Este petrecho é
utilizando por cerca de 29 embarcações que atuam em profundidades de 10 a 20 m
(Perez et al., 1997).
Em Florianópolis encontramos as comunidades pesqueiras de Pântano do Sul,
Sambaqui, Saco Grande, Caieira e Fazenda da Armação. Os petrechos utilizados
compreendem o arrasto de praia, espinhel, cerco fixo flutuante, rede de emalhe
(fundeio e caceio) e arrasto de tangones (Aggio, 2008; Castro, 2008). Segundo Castro
(2008), na comunidade de Pântano do Sul existem 74 embarcações ativas na praia e
43 pescadores que utilizam como petrechos de pesca a rede de arrasto, a rede de
cerco e raramente o espinhel. A pesca de tainha com arrasto de praia representa a
arte de pesca de maior importância em relação à mobilização na comunidade. O cerco
fixo flutuante foi o petrecho com mais espécies capturadas durante o estudo (63), pois
fica na água cerca de 250 dias por ano e durante 20 horas por dia. Martins e Perez
(2008) relatam que 4 pescadores utilizam o cerco flutuante no Pântano do Sul e que
foram capturados cerca de 9.168 Kg de pescado durante um monitoramento realizado
em dois verões e primaveras.
Segundo Aggio (2008), cerca de 43 pescadores atuam nas comunidades de
Sambaqui, Saco Grande, Caieira e Fazenda da Armação e os petrechos utilizados
são: caceio ou rede de deriva, rede de cerco, rede de fundeio ou rede fixa e rede de
arrasto. Na rede de caceio, as tralhas inferior e superior são cabos de nylon
multifilamento, na tralha inferior, são encontradas barras de chumbo de 5 cm de
comprimento por 0,7 cm de diâmetro. No pé da rede, ou tralha inferior, a malha
utilizada é pequena, cerca de 5 cm, capturando assim organismos como camarões e
peixes de hábito bentônico. Já a malha intermediária, é um pouco maior, com cerca de
6 cm, capturando indivíduos juvenis de peixes, como o parati (Mugil curema). A rede
de cerco apresenta comprimento médio de 577 m e a altura varia de acordo com a
espécie alvo, sendo 7m para corvina e 27 m para tainha. Para as redes de fundeio
encontramos um comprimento médio de 359 m com altura que varia de 1,5 a 6 m,
tendo as seguintes espécies alvo: linguado (Paralichthys sp.), borriquete (Pogonias
cromis) e peixes de costão (várias espécies). Na rede de arrasto, voltada para a
captura do camarão sete barbas (Xiphopenaeus kroyeri), é usado um pano com 11 m
de comprimento, 1,5 metros de altura e malhas de apenas 1,3 cm entre nós.
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Na Baía Norte de Florianópolis, 156 embarcações (bateiras, botes e baleeiras)
foram observadas por Aggio (2008). Segundo Martins e Perez (2008), nas
comunidades de Barra da Lagoa e Praia dos Ingleses a pesca com cerco flutuante é
presente, porém poucos pescadores estão envolvidos na atividade (cerca de 5 na
primeira e 6 na segunda). Durante duas estações de primavera e verão, a Praia dos
ingleses teve uma produção de pescado de 61.282 kg e a Barra da Lagoa de 7.762 kg,
utilizados dois tipos de barcos feitos de madeira: canoas e botes. Apesar do grande
número de espécies capturadas, a pescaria é sustentada por apenas três espécies, a
saber: o peixe-espada (Trichiurus lepturus), a lula (Loligo plei) e o “manezinho”
(Caranx crysos).
Segundo Castro (2008), a pesca artesanal na Enseada do Pântano do Sul
(Florianópolis) é responsável pela captura dos seguintes elasmobrânquios ameaçados
de extinção: Squatina argentina, Sphyrna zygaena e Carcharias taurus.
A Reserva Biológica (REBIO) Marinha do Arvoredo é um UC de Proteção
Integral de 17.800 ha, onde qualquer tipo de pesca é proibido. Engloba as águas dos
municípios de Florianópolis, Governador Celso Ramos, Porto Belo, Bombinhas e
Tijucas. Sua poligonal engloba as Ilhas do Arvoredo, Deserta, Calhau de São Pedro e
Galés, bem como o oceano no seu entorno imediato. O Plano de Manejo é
regulamentado pela Portaria IBAMA Nº 81-N, de 10 de 2004, que estabelece seu
zoneamento. Há iniciativas em curso nesta UC para diminuição do impacto da pesca
de arrasto de portas, através de mecanismos de mitigação.
A APA Federal de Anhatomirim possui 4.750 hectares, sendo parte inserida no
bioma marinho (79%) e parte no terrestre, cobrindo 21% do município de Governador
Celso Ramos. A parte marinha compreende a Baía de Tijucas, litoral de Bombinhas,
Porto Belo (sul), Tijucas e Governador Celso Ramos, bem como o litoral norte de
Biguaçú (ponta oeste da Baía Norte de Florianópolis). A APA prevê cinco zonas de
manejo em área marinha (Figura 08), sendo elas: Zona Marinha de Proteção dos
Estoques Pesqueiros (ZPEP), Zona Marinha de Proteção dos Botos (ZPB), Zona
Marinha de Uso Especial (ZUUR), Zona Marinha de Uso Múltiplo (ZMUM) e Zona
Marinha de Normatização do Arrasto (ZMNA).
A ZPEP permite somente os seguintes métodos de pesca profissional: linha,
tarrafa, puçá de siri, cerco de parati e catueiro para bagre. Na ZPB a pesca de arrasto
é proibida e as demais pescas profissionais devem seguir as regras do Plano de
Manejo. Na ZNPA, a pesca de arrasto está sujeita as normativas decorrentes de
experimentos conjugando o saber técnico-científico e o tradicional, visando
estabelecer técnicas de menor impacto.
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Na Baía Sul de Florianópolis, entre o Saco dos Limões e o aeroporto, está
localizado a Reserva Extrativista (RESEX) Marinha do Pirajubaé. No entanto, esta UC
não dispõe de Plano de Manejo e suas ações estão voltadas para a organização dos
extrativistas do berbigão (Anomalocardia brasiliana).

Figura 08 – Zonas de Manejo da Área de Proteção Ambiental do Anhatomirim.
Fonte: Plano de Manejo.

5.2.3. TRECHO 3: Litoral Norte
O Litoral Norte Catarinense é formado por 13 municípios, que incluem Porto
Belo, Bombinhas, Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, Penha, Piçarras,
Barra Velha, Araquari, Balneário Barra do Sul, São Francisco do Sul e Itapoá. Assim
como o Litoral Centro, o Litoral Norte de Santa Catarina é extremamente entrecortado
por acidentes geográficos que permitiram amplo afloramento da pesca artesanal.
Segundo Castello (2010), no Paraná e norte de Santa Catarina, a plataforma
continental é relativamente estreita com numerosas baías, estuários e enseadas
delimitadas por cabos rochosos. Com exceção da pesca artesanal praticada no interior
da Baía da Babitonga, podem ser destacados os municípios de Balneário Barra do Sul
e Itapoá como importantes núcleos de referências. A urbanização de certas cidades
(ex.: Balneário Camboriú) ou o desenvolvimento portuário (ex.: Itajaí) gerou um
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processo de marginalização social dos pescadores artesanais e a consequente
retração desta atividade em alguns municípios.
O município de Itapoá, situado no extremo norte, possui duas comunidades
pesqueiras artesanais: Itapema do Norte e Barra do Saí. Em Itapema do Norte, os
petrechos de pesca utilizados compreendem a rede de emalhe (caceio e fundeio) e
rede de arrasto (Pina et al., 2009; Nogueira et al., 2011; Costa e Chaves, 2006). A
rede de emalhe de fundeio possui comprimento de malhas entre nós opostos de 10 a
14 cm, capturando com mais frequência a betara, pescada, corvina, maria-luísa,
corcoroca/roncador, robalo, espada e boca-larga. A rede de emalhe caceio, possui
malhas de comprimento entre 5 e 12 cm, capturando com maior frequência a pescada,
maria luísa, betara, cangulo, camarão branco/pistola e espada. Na região, é praticado
o arrasto por embarcações de menor autonomia, normalmente sem casaria que
operam até 20 MN do porto (Nogueira et al., 2011).
O arrasto camaroeiro voltado para captura do camarão sete-barbas,
(Xiphopenaeus kroyeri) também é praticado pela comunidade de Itapema do Norte,
sendo realizado na plataforma continental rasa em profundidades de 2 a 10 m,
utilizando redes com pranchas ou portas e malha de 2 cm entre nós opostos do
ensacador. Itapema possui cerca de 41 embarcações de pesca, sendo embarcações
de tábua compensada com e sem a presença de casaria (Nogueira, 2016). Segundo
Robert e Chaves (2006), na comunidade de Barra do Saí, quatro métodos principais
de pesca foram registradas: fundeio, arrasto de fundo com pranchas ou portas, caceio
redondo e caceio de fundo, pesca de cerco para tainha e pesca com puçá para peixeporco. Os tamanhos de malha de fundeio foram de 5,5 cm e 10 cm em Barra do Saí,
em razão do maior investimento na pesca de camarão na região.
Segundo Serafini et al. (2014), são estimados cerca de 1.770 pescadores no
entorno da Baia da Babitonga, estando distribuídos em mais de 30 comunidades e
atuando dentro do estuário e na plataforma ou mar aberto. As comunidades de
Barrancos, Vigorelli, Morro do Amaral, Araquari, Estaleiro-Frias, Praia do Lixo, Paula,
Pontal-Figueira e Iperoba, atuam dentro do estuário da Babitonga. As comunidades de
Barra do Sul, Enseada e Itapema do Norte, estão situadas na orla oceânica e os
pecadores utilizam apenas a plataforma como área de pesca. Onze práticas de pesca
são mais comuns na região: arrasto de portas (duplo ou simples), para a captura de
camarões na plataforma; gerival, para a captura de camarões no estuário; emalhe
redondo, usado em mar aberto e no estuário; caceio de camarões (com a malha 5 cm
entre nós opostos) e de peixes (com diversos tamanhos de malha); emalhe de fundeio;
arrastão de praia; espinhel; linha e anzol; tarrafa; e práticas de coleta de moluscos e
crustáceos, manualmente ou com auxílio de petrechos, como o puçá para siris. Sobre
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os

recursos

pesqueiros,

além

dos

camarões,

em

algumas

comunidades,

especialmente do interior da baía, peixes como robalo, pescadinha e parati, ou
moluscos e crustáceos, como a ostra, bacucu, siri e caranguejo, podem se destacar
como recursos mais importantes.
Na plataforma, em Balneário Barra do Sul os recursos pesqueiros mais
importantes são camarão sete barbas, a tainha, a pescada (Cynoscion spp.), a
pescadinha, o robalo, a guaivira (Oligoplites spp.), a corvina, o cação, o linguado e a
sororoca. Na Enseada temos como recursos importantes o camarão sete barbas, a
tainha, o cação, a corvina, a guaivira e a sororoca. Em Itapema do Norte os principais
recursos são: camarão sete barbas, camarão branco, cavala, linguado, robalo, tainha
e sororoca.
Em São Francisco do Sul, encontramos as comunidades pesqueiras de Frias,
Vila da Glória, Praia Bonita, Praia de Paulas, Praia do Mota, Ilha do Mel e Enseada
(Pinheiro e Cremer, 2003, Nogueira et al., 2011; Souza et al., 2007). Nas comunidades
de Frias, Vila da Glória, Praia Bonita, Praia de Paulas, Praia do Mota e Ilha do Mel
utiliza-se a feiticeira e redes de emalhe caceio e fundeio voltadas para captura da
miraguaia e da pescada. A rede de pescada apresenta malhas de 17 a 23 cm, fio 100
a 140, enquanto que a rede de miraguaia possui malhas de 22 a 27 cm e fio 0,70 a
120. A rede feiticeira captura diversas espécies (Pinheiro e Cremer, 2003).
Na comunidade de Enseada, os petrechos de pesca utilizados são: rede de
emalhe (caceio, fundeio), linha de mão, rede de cerco (arrasto de praia) e arrasto
camaroeiro (Nogueira et al., 2011; Souza e Chaves, 2007). A rede de emalhe
apresenta malha entre nós opostos de 7 a 18 cm. As malhas entre 7 e 8 cm, em todas
as estações do ano, apresentam maiores frequências de captura de para betara,
pescada, corvina, maria-luísa, corcoroca/roncador, robalo, espada e boca-larga. A
rede de cerco é responsável pela captura da tainha (Nogueira et al., 2011). As redes
de arrasto camaroeiro são providas de pranchas ou portas, e são tracionadas por
canoas e botes de pequeno e médio porte, operando em profundidade de 4 a 20 m,
que tem como alvo, o camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri) (Souza e Chaves,
2007). A comunidade de Enseada apresenta 31 embarcações de tábua compensada
com e sem casaria (Nogueira et al., 2011).
Segundo Sedrez et al. (2013), na cidade de Porto Belo é empregada a pesca
de arrasto com portas dirigida ao camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri), sendo
que a frota opera entre São Francisco do Sul a Florianópolis. As redes possuem de 5 a
7 braças e malhas de 3-4 mm, atuando em profundidades de 2 a 33 m. A captura
máxima de camarão em um dia de pesca varia entre 150 a 1.200 kg e a captura
mínima varia entre 0,5 a 10 kg. Dos peixes capturados em conjunto com o camarão,
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as espécies mais citadas pelos pescadores foram: maria-luíza (Paralonchurus
brasiliensis), seguida pelo cangoá (Stellifer spp.), pescadinha (Isopisthus parvipinnis),
papa-terra (Menticirrhus littoralis), goete (Cynoscion jamaicensis), sardinha-mole
(Pellona harroweri), abrótea (Urophycis brasiliensis), gordinho (Peprilus paru), oveva
(Larimus breviceps) e corvina (Micropogonias furnieri).
Segundo Pina e Chaves (2009), neste setor do litoral, o arrasto simples é
responsável pela captura incidental do bagre-branco (Genidens barbus), que se
encontra ameaçado de extinção.
O emalhe artesanal é responsável pela captura incidental dos cetáceos
ameaçados de extinção, como a baleia franca (Eubalaena australis), nos municípios
de Garopaba e Paulo Lopes (Pontalti e Danielski, 2011) e o boto-cinza (Sotalia
guianensis) na Baía da Babitonga, município de São Francisco do Sul (Pinheiro e
Cremer, 2003). Nas comunidades de Enseada, localizada no município de São
Francisco do Sul, as espécies ameaçadas capturadas pelo emalhe artesanal foram,
raia beiço de boi (Rhinoptera brasiliensis), raia santa (Rioraja agassizii) e o bagre
branco (Genidens barbus) (Nogueira et al., 2011).
A Instrução Normativa MMA N° 20 de 2005 proíbe a pesca com redes de
emalhar ancoradas (fixas) ou derivantes (caceia) (i) nos 500 m ao norte e nos 500 m
ao sul da boca da barra do rio Itapocu (municípios de Araquari e Barra Velha) e; (ii)
nos 1.000 m da boca da barra em direção ao oceano.

5.3.

ÁREA 3: Paraná

O litoral do Paraná não foi subdividido por apresentar uma pequena extensão
(cerca de 100 km), em comparação com os demais estados da área de estudo, sendo
formado por cinco municípios: Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá e
Guaraqueçaba (Antonina e Morretes não foram incluídos por estarem no interior da
Baía de Paranaguá – Figura 09). A costa é formada por praias arenosas,
interrompidas por dois estuários, as baías de Guaratuba e Paranaguá (AndriguettoFilho et al., 2011). Ao sul se encontra a Baía de Guaratuba, onde estão situadas as
embarcações pesqueiras camaroneiras de maior porte, constituindo uma frota
especializada e empresarial, responsável por cerca de 64% dos desembarques
(Andriguetto-Filho et al., 2006). Mais ao norte, a Ilha do Mel representa a entrada para
outras duas Baías: a Baía de Paranaguá (onde está situado o principal porto do
estado) e a Baía das Laranjeiras (Guaraqueçaba).
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Figura 09 – Municípios que compõem o Litoral de Santa Catarina. Fonte: Mapa
elaborado por Calebe Borges.

Segundo dados do RGP, houve uma redução no número de pescadores entre
2003 e 2014 no Paraná (Tabela X). Segundo dados de 2017 do RGP, existem 1.762
embarcações pesqueiras artesanais autorizadas com registro para o litoral do estado
do Paraná (Tabela VI). Destas embarcações 989 - Gerival (Camarões), 577
pertencem a frota de arrasto de fundo, 172 Rede de Espera, 14 diversificada costeira,
2 emalhe costeiro de fundo e 8 emalhe costeiro de superfície. Cabe destacar que
muitas destas modalidades operam apenas no sistema estuarino.

Tabela VI – Número de inscritos (pescadores ou não) no Registro Geral da Pesca
(RGP) no estado do Paraná e as participações relativas no cômputo nacional em
2003, 2006 e 2014. Fonte: Adaptado de Dias-Neto (2017).
2003*
2006**
2014***
Nº pescadores
%
Nº pescadores
%
Nº pescadores
%
9.842
2,38
7.354
1,88
8.588
0,84
Fonte: * Ibama, ** SEAP/PR (2006) e *** SisRGP-MPA.

As embarcações artesanais situadas no Paraná dispõem de um ambiente
complexo para atracarem com segurança. O litoral é entrecortado por rios,
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manguezais, baías e diversas ilhas, formando uma conjunção de fatores que permitem
o desenvolvimento dos organismos marinhos e favorecem o agrupamento de
cardumes. Segundo Andriguetto-Filho et al. (2011), a plataforma continental do Paraná
é larga e de declividade suave, sendo os fundos predominantemente arenosos, com
parcéis e áreas rochosas expressivas ao sul.
Contando o estuário, existem cerca de 60 comunidades pesqueiras no litoral do
Paraná (Figura 10), prevalecendo a pesca de arrasto dos camarões sete-barbas e
branco, capturados pelas pescas de arrasto, caceio (deriva) e gerival na plataforma
interna, enquanto que os peixes são capturados através do emalhe (Andriguetto-Filho
et al., 2006). Existe uma grande diversidade pescarias no litoral Paraná, algumas de
distribuição muito localizada, tais como: espinhel, cambau, lanços de rede, arrastão de
praia, irico e cerco fixo (Andriguetto-Filho et al., 2006).

Figura 10 – Vilas pesqueiras do Litoral do Paraná. Fonte: Andriguetto-Filho (2002).
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O ambiente diversificado existente no litoral paranaense permitiu o surgimento
de diversas práticas tradicionais de pesca (Andriguetto-Filho et al. 2011), que podem
ser agrupados em sete sistemas pesqueiros artesanais (Tabela VII). Alguns termos e
artes de pesca típicas do Paraná serão descritas a seguir. O Cerco-Lanço é uma
pratica de pesca na qual a rede é armada no momento em que é avistado o cardume
na água formando um cerco (Figura 11). É comum na Baía de Paranaguá (PR), região
composta pelas comunidades de Shangri-lá, Barrancos, Pontal do Sul, Ponta do Poço,
Maciel e Ilha do Mel (Barrera, 2009).
No Paraná e no sul de São Paulo, uma variação de caceio de fundo é o
caracol, em que a rede é forçada em semi-circunferência através de uma de suas
extremidades presa à embarcação. Uma variação de caceio existente nos estuários do
Paraná é o "lance batido", onde a rede é disposta em semi-circunferência havendo a
produção de estímulos sonoros (remo, motor) para a movimentação dos peixes de
encontro à rede (Chaves e Robert, 2003). Esta última arte de pesca é descrita no
Apêndice 1 como cerco bate-bate.
A pesca de irico usa uma rede filó para capturar pós-larvas de camarão e
alevinos de engraulídeos e outros peixes (Andriguetto-Filho et al., 2011). A rede
manga seca é uma denominação para a pesca de arrasto usada em botes (Cattani,
2010), enquanto que a manga redonda é usada em embarcações maiores, como
barcos (Santos et al., 2016).
Segundo Andriguetto-Filho et al. (2011), a frota pesqueira do Paraná é
estimada em cerca de 700 embarcações a remo e 900 motorizadas (70 são barcos),
sendo as principais pescarias o emalhe fundeado e de deriva (caceio), para peixes e
camarão, e arrasto de portas camaroneiro. Os autores também destacam os cercos
fixos, espinhéis e a pesca de irico. Os locais de desembarque no litoral do Paraná são
pulverizados e as embarcações são dos tipos canoas monóxilas, bateiras, botes e
barcos, a maior parte de madeira. Andriguetto-Filho et al. (2006) considera que
existam no litoral do Paraná 930 embarcações (749 motorizadas) e 4.200 pescadores
(dados de 2002) registrados.
Segundo Londoño (2010), na comunidade de Ipanema (Pontal do Paraná), os
petrechos de pesca comumente utilizados são: rede de arrasto com manga seca e
manga redonda, rede de caceio boiado, caceio boiado com rede alta, caceio redondo,
caceio redondo com rede alta e fundeio e feiticeira. As espécies alvo variam de acordo
com o petrecho utilizado. As características das pescarias registradas nas colônias de
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pesca de Ipanema e Pontal do Paraná, por 22 pescadores entre fevereiro e setembro
de 2009, estão descritas na Tabela VIII.

Tabela VII - Sistemas pesqueiros do Paraná. Fonte: Andriguetto-Filho et al. (2011).
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Figura 11 – Ilustração do Cerco-Lanço, utilizado no Paraná. Fonte: Andriguetto-Filho
et al. (2006).

Tabela VIII - Espécies alvo de acordo com o petrecho utilizado em Ipanema, Pontal do
Paraná, Paraná. Fonte: Londoño (2010).
Petrecho
Espécies alvo
Arrasto com manga seca e manga redonda
Caceio boiado
Caceio boiado com rede alta
Caceio redondo
Rede de emalhe de fundo
Rede feiticeira

Camarões sete barbas e branco
Camarão branco, camarão pistola, pescada,
maria luisa, betara, cação e pescada
membeca, cavala, salteira
Anchova, cação, corvina, tainha, paru cavala,
peixe espada, cavala branca e salteira
Membeca
Membeca, betara cação cavala maria luisa
pescada branca, cação, cavala, corvina,
pescada branca, salteira, linguado, corvina,
bagre e cação
Tainha

Na Ilha do Mel existem aproximadamente 98 pescadores que empregam como
os principais petrechos: arrasto, rede de espera, gerival e feiticeira, com malhas a
partir de 6 cm (Fuzetti e Corrêa, 2009).
Na comunidade de Brejatuba (Guaratuba) são utilizados como petrechos de
pesca a rede de emalhe (fundeio) e a rede de arrasto pelas 28 embarcações
existentes que possuem motor de centro (9 a 24 HP) e comprimento de 6,4 a 10,0 m.
Na região, o arrasto tem como alvo o camarão sete barbas (Nogueira, 2011).
Segundo Barrera (2009), na desembocadura Sul da Baía de Paranaguá um
conjunto de petrechos de pesca é utilizado na região estuarina e costeira (Tabela IX):
tarrafa, espinhel, rede de arrasto (arrastão de praia, arrasto de portas) e rede de
emalhe (superfície, caceio redondo, fixo, tresmalho, fundeio).
O arrasto camaroeiro constitui a principal modalidade pesqueira profissional no
litoral do Paraná. Gomes e Chaves (2006) investigaram este petrecho de pesca em
profundidades de 10m, ao longo de um transecto de 15 quilômetros de extensão,
tendo como limite norte a projeção da baía de Guaratuba e limite sul a projeção da
barra do Rio Saí-Guaçu, divisa de estados Paraná-Santa Catarina. Neste estudo,
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verificou-se que a rede de portas para arrasto de fundo nesta região possui as
seguintes dimensões: boca de 8,5m, comprimento do ensacador de 6,5m, abertura de
malha no ensacador de 3cm entre nós opostos, e duas portas de madeira com
70x47cm, 22kg cada uma. A maior riqueza específica ocorreu para as famílias
Sciaenidae, Engraulidae e Carangidae, denotando a influência estuarina (Baía de
Guaratuba) sobre a ictiofauna desse trecho de plataforma.
Tabela IX - Características das pescarias registradas na desembocadura Sul da Baía
de Paranaguá, Paraná. Fonte: Barrera (2009).

Nas praias situadas junto à conexão entre a Baía de Guaratuba e o mar
(Caieiras, na margem sul, e Prainha de Guaratuba, na margem norte), Pina e Chaves
(2005) observaram a captura de três espécies de Mugilidae: Mugil platanus (tainha ou
tainhota), M. curema (parati-grosso ou parati-cara-amarela); e Mugil sp (parati-gerê)
através da tarrafa, arrastão de praia, rede de emalhe (fundeio e a feiticeira).
De acordo com Chaves e Robert (2003), na Baía de Guaratuba e no estuário
do

Rio

Saí-Mirim,

compreendendo

um

trecho

de

plataforma

rasa

com

aproximadamente 15 km de extensão, aproximadamente 7 tipos de embarcações são
encontradas (canoas de madeira, canoas de fibra de vidro, botes, bateirinhas,
bateiras, baleeiras e lanchas de alumínio) que utilizam os seguintes petrechos: arrasto
de portas; redes de emalhe (caceio, de superfície ou de fundo à deriva, caracol e
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fundeio), tarrafas (12 diferentes tamanhos de malha, de 2 a 18 cm entre nós opostos),
gerival ou cambau, espinhel (com anzóis de 7 cm), puçá (captura de camarões e
pequenos peixes que são vendidos como isca-viva) e vara de molinete (pouco
empregado na pesca profissional).
O arrasto simples é responsável pela captura incidental do boto cinza (Sotalia
guianensis) na região de Ipanema e Pontal do Paraná (Londoño, 2010) (comunidade
de Ipanema em Ponta do Paraná) e do bagre branco (Genidens barbus), no município
de Pontal do Paraná (Cattani et al., 2011) (arrasto experimental). Em operações de
arrasto experimental duplo, esta pescaria foi responsável pela captura incidental do
bagre branco (Genidens barbus) e miragaia (Pagonias cromis) (Santos et al., 2016). O
arrastão de praia é responsável pela captura incidental de tartarugas marinhas,
especialmente de juvenis da tartaruga verde (Chelonia mydas) na desembocadura sul
da Baía de Paranaguá (Barrera, 2009).
Grande parte das regulamentações que regem a pesca artesanal no Paraná se
refere aos rios e ambientes estuarinos e lagunares. Além disso, uma porção
significativa das ilhas e confluências de rios, inseridos na Mata Atlântica, estão
protegidos por UCs Federais e Estaduais. Esse arranjo institucional vem permitindo a
manutenção dos modos de vida dos pescadores artesanais neste estado.
Como exceção a esta regra, existe a IN MMA N° 29 de 2004, que estabelece
restrições abrangentes no ambiente marinho do Paraná. Esta normativa proíbe: (i)
qualquer tipo de pesca de arrasto com portas, a menos de uma milha náutica da Costa
do estado do Paraná; (ii) a pesca de arrasto com portas por embarcações maiores de
10 TAB, a menos de 1,5 MN da costa do estado do Paraná e; (iii) a pesca de arrasto
pelo sistema de parelhas e a pesca de cerco, por qualquer embarcação, a menos de 5
MN da costa do estado do Paraná.

5.4.

ÁREA 4: São Paulo

O litoral paulista, com cerca de 400 quilômetros de extensão, localiza-se entre
as latitudes 23º 30’ - 25º S e as longitudes 44º 30’ - 48º W (Tessler et al., 2004). O
estado de São Paulo, devido a sua posição latitudinal, acaba sendo o palco de um
complexo jogo de atuações de ventos dos sistemas tropicais (oriundos do Anticiclone
Tropical do Atlântico – ATA) e de ventos dos sistemas polares (oriundos dos
Anticiclones Polares Migratórios – APM) (Tessler et al., 2004). Segundo Castello
(2010), para profundidades em torno de 100 m e maiores, os sedimentos litoclásticos
(sul de São Paulo) e bioclásticos são frequentes (norte de São Paulo). Quanto à
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distribuição sazonal das precipitações no litoral paulista como um todo, observa-se
que a época de chuvas compreende o período primavera – verão (Tessler et al.,
2004).
A ilha de São Sebastião é considerada o principal marcador geomorfológico
tanto da linha de costa como da plataforma continental interna. Nesta região, ocorre
uma mudança na direção geral da linha de costa, de NE-SW ao sul da ilha de São
Sebastião para E-W ao norte. Na porção ao sul da Ilha de São Sebastião, a plataforma
continental possui isóbatas equidistantes e paralelas à linha de costa, até a região
próxima da isóbata de 100 m. Sua composição é predominantemente arenosa. Na
direção norte, a partir da ilha de São Sebastião, este comportamento se altera,
tornando-se bastante irregular, com um aumento da declividade na plataforma interna,
próximo à ilha. As isóbatas se distribuem com espaçamento variável apresentando
estreitamento e aumento da declividade na plataforma, sobretudo entre as
profundidades de 80 e 110 m (Tessler et al., 2004).
A maior complexidade do relevo submarino favorece a deposição de lamas
(Zembruscki, 1979), que estão associadas à pesca de arrasto de portas para captura
de camarões. Já a costa é marcada pela existência do alinhamento oblíquo da Serra
do Mar e por planícies sedimentares quaternárias individualizadas sendo estas
maiores na porção sul do litoral (Tessler et al., 2004).
Esta configuração da costa paulista permitiu a compartimentação em dois
setores distintos, sul e norte. A porção sul, que se estenderia da Ilha Comprida até a
Praia Grande, seria então caracterizada pela presença de praias extensas, contínuas,
retilíneas existentes em grandes planícies costeiras. A porção norte entre a Ilha de
São Sebastião até Ubatuba seria caracterizada por uma costa recortada (devido à
proximidade da Serra do Mar), com a presença de diversas baías e enseadas e
também de praias de pequenas dimensões (também conhecidas como praias de
bolso) e orientações. O trecho entre Santos e Ilha de São Sebastião apresenta
características de ambos os segmentos, sendo considerada como uma zona de
transição entre estes.
Segundo dados do RGP, houve uma redução drástica no número de
pescadores entre 2003 e 2014 em São Paulo (Tabela X). No ano de 2017 haviam
1.425 embarcações artesanais inscritas no RGP nos municípios costeiros de São
Paulo, pertencentes às seguintes frotas: 672 Arrasto de Fundo - Duplo (Camarão-setebarbas) e Rede de Espera de Superfície (peixes pelágicos), 359 Diversificada Costeira
(peixes e crustáceos sem controle de esforço), 202 Emalhe Costeiro de Fundo
(Corvina, Pescadas, Castanha e Abrótea), 69 Rede de Espera (permissionamento
antigo, em processo de conversão), 38 Emalhe + Espinhel (permissionamento antigo,
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em processo de conversão), 29 Emalhe Costeiro de Superficie (Tainhas, Anchova e
Serras) e Linha de Mão de Superfície (atuns e afins), 10 Emalhe + Arrasto
(permissionamento antigo, em processo de conversão), 9 Arrasto de Fundo - Duplo
(Camarão-rosa) e Arrasto de Fundo (Camarão-cristalino), 18 Linha de Mão de Fundo
(peixes diversos), 6 Arrasto de Fundo - Duplo (Camarão-sete-barbas) e Garateia com
Atração Luminosa (Lulas), 6 Cerco (Sardinha-lage), 1 Linha/Vara/Isca Viva (Bonitolistrado), 1 Puçá - Mergulho Livre e Autônomo (peixes ornamentais), 2 Arrasto simples,
1 Espinhel horizontal de superfície, 1 arrasto.
Tabela X – Número de inscritos (pescadores ou não) no Registro Geral da Pesca
(RGP) no estado de São Paulo e as participações relativas no cômputo nacional em
2003, 2006 e 2014. Fonte: Adaptado de Dias-Neto (2017).
2003*
2006**
2014***
Nº pescadores
%
Nº pescadores
%
Nº pescadores
%
39.579
9,55
16.167
4,14
27.057
2,64
Fonte: * Ibama, ** SEAP/PR (2006) e *** SisRGP-MPA.
O litoral do estado de São Paulo possui 16 municípios e foi dividido em três
setores ou trechos (Figura 12), respeitando o recorte dos municípios estabelecido pela
APA Marinha Estadual. O Litoral Sul forma, junto com o litoral paranaense, um
importante mosaico de conservação da Mata Atlântica e dos ecossistemas estuarinoslagunares, denominado de Mosaico Lagamar. O Litoral Centro é o mais populoso e
urbanizado, contando com o Porto de Santos e praias muito frequentadas pelos
moradores da capital. O Litoral Norte agrega um conjunto de municípios com
restrições à ocupação, devido a presença de UCs e, assim como o Litoral Sul, conta
com uma pesca artesanal significativa.
A partir de dados agregados que envolvem a pesca de linha de fundo industrial
e artesanal, no período de 1996 a 1999, em Ubatuba (SP) e Santos (SP), um total de
2.177 cruzeiros de 229 embarcações capturaram 5.949 t de peixes demersais, sendo
os principais: Lopholatilus villarii, Pseudopercis numida, Epinephelus niveatuse e
Genidens barbus. Neste mesmo período, o acompanhamento dos desembarques
mostrou que além da utilização de linhas-de-fundo, os pescadores utilizavam outras
técnicas de pesca de linha, como corrico e pequenos espinhéis de superfície para a
captura de peixes pelágicos (Silva, 2002).
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Figura 12 – Municípios que compõem os setores norte, centro e sul do litoral de São
Paulo. Fonte: Mapa elaborado por Calebe Borges.
Em todo o litoral de São Paulo, o arrasto simples é responsável pela captura
incidental do bagre branco (Genidens barbus), do peixe batata (Lopholatilus villarii)
Raia viola (Rhinobatos horkelli) (Rodrigues et al., 2007). Segundo Correa (2013) o
bagre branco (Genidens barbus) é uma espécie ameaçada de extinção considerada
como alvo da pesca de emalhe artesanal.
O estado de São Paulo é uma importante área de alimentação e descanso das
tartarugas marinhas, cuja maioria, corresponde às juvenis da tartaruga-verde.
Também é registrada, em menor quantidade, a ocorrência das tartarugas cabeçuda,
de pente e de couro e, raramente, são observados encalhes de tartarugas oliva
(ICMBIO, 2011).
No estado de São Paulo, a Portaria SUDEPE n° 331 de 1969 proíbe o emprego
de arrasto de portas ou mesmo pelo sistema de parelhas, em áreas costeiras com
profundidades inferiores a 15 m, aos barcos maiores de 5 toneladas de carga. Além
disso, a Portaria SUDEPE N° N-54 de 1984 proíbe a pesca de arrasto de portas por
embarcações maiores que 10 AB a menos de 1,5 MN da costa do estado de São
Paulo.
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Em todo o litoral paulista a pesca de caceio de praia é restrita no período das
9:00 hs às 19:00 hs nas águas das praias urbanizadas ou de grande frequência de
banhistas (Portaria IBAMA Nº 133-N de 1992). No litoral de São Paulo também há
restrições (Portaria SUDEPE N° 13/1977) para o uso do puçá de arrasto ou picaré em
dias e horárias determinados nas áreas urbanizadas ou com grande freqüência de
banhistas.
A Lei no 10.019 de 1998 que dispõe sobre o Plano Estadual de Gerenciamento
Costeiro, proíbe a pesca de arrasto com utilização de parelha em toda a Zona Costeira
do estado de São Paulo. A Zona Costeira é definida em lei como o espaço geográfico
delimitado na área marinha até a isóbata de 23,6 m.
A Estação Ecológica (ESEC) Tupiniquins compreende duas ilhas no Litoral Sul
(Ilha do Cambriú e Ilha do Castilho) e três ilhas no Litoral Centro (Ilha Queimada
Pequena, Ilhota das Gaivotas e Ilha de Peruibe), bem como o seu entorno de 1 km.
Por ser uma UC de Proteção Integral, qualquer modalidade de pesca no seu interior,
inclusive o fundeio, são proibidos. A ESEC Tupiniquins protege 1.680 ha de área
marinha, abrangendo os municípios de Cananéia, Itanhaém e Peruíbe.
Todo o litoral paulista é protegido pelas APAs Marinhas Estaduais (Litoral Sul,
Centro e Norte), que tiveram seu Plano de Manejo suspenso em 2016, mas pode ser
retomado e estabelecer áreas de exclusão de pesca. As APAs Marinhas restringem a
pesca de arrasto com a utilização de sistema de parelha de barcos de grande porte e
a pesca com compressor de ar ou outro equipamento de sustentação artificial, em
qualquer modalidade (Decreto Nº 53.525, 53.526 e 53.527 de 8 de outubro de 2008).

5.4.1. TRECHO 1: Litoral Sul
O Litoral Sul de São Paulo é formado por 3 municípios, que incluem Cananéia,
Ilha Comprida e Iguape. A sede do município de Cananéia fica localizada em uma ilha,
protegida do oceano pela Ilha do Cardoso, cujo porto abriga as embarcações de maior
porte. Ilha Comprida é separada do continente pelo Mar do Iguape, local que
concentra elevada quantidade de pescadores artesanais. Iguape também constitui
uma Ilha, formada pela confluência de três grandes rios com o mar. Em todos estes
municípios, há elevada quantidade de populações tradicionais, onde a pesca artesanal
é parte importante de sua economia.
No litoral do Paraná e sul de São Paulo a denominação ‘catueiro’ pode também
corresponder simplesmente ao sinônimo de linha de mão, enquanto que o cerco
artesanal é sinônimo de cerco redondo.
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Segundo Mendonça (2013), nos municípios de Cananéia, Iguape e Ilha
Comprida, no período de 2000 a 2011, o arrasto de praia, arrasto de portas, traineira,
cerco-fixo, espinhel tarrafa e vara de mão foram os petrechos de pesca empregados
na pesca do bagre branco (Genidens barbus). Os desembarques de Iguape
representaram 70% do volume. A rede de emalhe foi o aparelho de pesca mais
utilizado para sua captura, representando 95% dos desembarques, havendo diferentes
métodos de emalhe, como o emalhe de fundo (principal método), emalhe de superfície
e emalhe de praia. Estas últimas, embora capturem o bagre, são geralmente
direcionadas as capturas de tainha e corvina, respectivamente (Mendonça, 2013).
Em Cananéia, Alves (2007) identificou cerca de 50 embarcações de pequeno
porte com malhas da rede de emalhe de: 7 cm a 20 cm, tendo como espécie alvo do
emalhe o robalo (Centropomus undecimalis e C. paralellus), o bagre-cabeçudo
(Genidens barbus), a tainha, a corvina, a betara (Menticirrhus litorallis e M.
americanus), o goete (Cynoscion jamaicensis) e a oveva (Larimus breviceps).
O arrasto simples é responsável pela captura incidental do boto cinza (Sotalia
guianensis) no Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape-Cananéia (Zappes, 2007). A
captura de osteíctes ameaçados de extinção na área de estudo também foi observada,
como o bagre branco (Genidens barbus), nos municípios de Cananéia, Iguape e Ilha
Comprida (Mendonça, 2013).
A Portaria SUDEPE-SP N° 10 de 1978 proíbe a pesca em toda a extensão da
orla marítima próxima à Base de Pesquisa do Instituto Oceanográfico da Universidade
de São Paulo, em Cananéia/SP, até a distância de 30 m da costa, a contar da linha de
baixa-mar.
A Portaria SUDEPE N° 34 de 1982 interdita pesca no trecho entre a foz do
Ribeira do Iguape junto ao mar, e a linha que liga dois marcos de concreto cravados
nas duas margens do referido rio, salvo no período da Manjuba, entre 15 de setembro
a 31 de março.
A Portaria SUDEPE N° 4-N de 1987 estabelece uma área de exclusão a pesca
a distância de 300 m ao redor da Ilha de Bom Abrigo. A Portaria SUDEPE N° 18N/1987 proíbe a pesca por qualquer modalidade em Iguape e Cananéia, nas seguintes
coordenadas: Ponto A-Lat. 25°05'33" S e Long. 48°01’00" W; Ponto B-Lat. 25°05'33" S
e Long. 47°58’00" W; Ponto C-Lat. 25°08'00" S e Long. 48°00’00" W; Ponto D-Lat.
25°08’00" S e Long. 48°02’00" W.
O Decreto Estadual no 53.527 de 2008 que criou a Área de Proteção Ambiental
Marinha do Litoral Sul, definiu os limites das Áreas de Manejo Especial para a
proteção da biodiversidade em dois setores (Ilha do Bom Abrigo e Ilha da Figueira55

Sul), onde deve haver o combate de atividades predatórias, o controle da poluição e a
sustentação da produtividade pesqueira.
A Resolução SMA 64 de 2016 limita a pesca com rede de emalhe da linha de
costa até 1,5 MN para as embarcações com arqueação bruta acima de 10 até 20.
Além disso, esta Resolução limita, para qualquer tamanho de embarcação, a pesca
com redes de emalhe em distâncias menores que 500 m de costões rochosos, ilhas
marinhas, lajes, parcéis e formações coralíneas.

5.4.2. TRECHO 2: Litoral Centro
Nesse setor do litoral paulista se encontra a largura máxima da plataforma
continental, localizada no Embaiamento de São Paulo, pela altura de Santos, com 230
km de extensão (MMA, 2006). O Litoral Centro de São Paulo é formado por 9
municípios, que incluem Peruíbe, Bertioga, Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente,
Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém. O sul de Peruíbe conta com diversos rios e
praias isoladas em bom estado de conservação, situação que vai sendo modificada na
medida em que se aproxima da Baía de Santos. A região que envolve São Vicente,
Santos e Bertioga possui elevada complexidade, em função da concentração de
pescadores artesanais e industriais, de ambientes sensíveis, como a Baía do Araçá,
associado ao turismo sazonal de massas e grandes centros urbanos.
Em Guarujá, encontram-se as comunidades de Praias de Astúrias e Perequê,
que empregam os seguintes petrechos: arrasto de praia e de fundo, arrasto de parelha
e arrasto duplo com portas. Nestas comunidades, o arrasto de praia é empregado na
captura de Tainha (Mugil sp.) e peixes diversos, enquanto o arrasto de fundo é
direcionado para a captura de camarões (Penaeus sp.) e corvina (Micropogonias
furnieri) (Soares et al., 2009) e o arrasto duplo com portas é empregado na captura do
camarão rosa (Fina, 2014).
Segundo Fagundes et al. (2009), o arrasto de praia é praticado com auxílio de
botes na ilha de São Vicente, sendo as principais espécies capturadas: oveva
(Larimus breviceps), gordinho (Peprilus paru), bagre (Cathrops spixii), carapeba
(Diapterus rhombeus), tainha (Mugil liza), robalo-peba, corvina (Micropogonias
furnieri), pampo-amarelo (Trachinotus carolinus), guaivira (Oligoplites saliens) e
robalo-flecha (Centropomus undecimalis).
Segundo Bertozzi e Zerbini (2002), a comunidade pesqueira de Praia Grande
possui 20 pescadores que operam cinco lanchas de alumínio e uma canoa de
madeira, sendo os utilizada a redes de emalhe.
Na comunidade da Praia dos Pescadores (Itanhaem), a rede de emalhe (fundo,
superfície, malhão e feiticeira) e o arrasto de porta simples (para captura do camarão56

sete-barbas) são os petrechos de pesca mais empregados (Namora et al., 2009; Motta
et al., 2014).
Segundo Alves (2007), na comunidade de Barra do Uma (Peruíbe), estudos
sobre a frota de emalhe apontam cerca de 36 embarcações de pequeno porte (24
lanchas de alumínio e 12 canoas de madeira). Os recursos mais explorados foram a
tainha, pescada no mar com redes de espera e de arrasto de praia com malhas entre
7 cm e 20 cm. As principais formas de atuação foram lanço, cerco e caceio; a espera
foi utilizada com menor freqüência, em safras e sob boas condições de mar. Na
comunidade de Rio Preto, as três embarcações registradas são de pequeno porte.
Na pesca artesanal, o arrasto simples é responsável principalmente pela
captura incidental da espécie da tartaruga Chelonia mydas (Soares et al., 2009), nas
praias de Astúrias e Perequê, município de Guarujá (SP) e do bagre branco (Genidens
barbus), cação anjo (Squatina spp.), tubarão martelo liso (Sphyrna zygaena), tubarão
martelo (Sphyrna lewini), e raia viola (Rhinobatos spp.) no município de Itanhaém
(Namora et al., 2009). Cabe destacar que atualmente estas espécies são
consideradas ameaçadas de extinção, fato que não ocorria na época da realização
destes estudos.
O emalhe artesanal é responsável pela captura incidental de cetáceos
ameaçados de extinção, como a toninha (Pontoporia blainvillei), no município de Praia
Grande (Bertozzi e Zerbini, 2002). A captura do bagre branco (Genidens barbus) –
atualmente ameaçado de extinção – é registrado para a área de estudo (Namora et al.,
2009; Motta et al., 2014), enquanto que para o cherne verdadeiro (Hyporthodus
niveatus) há relatos para o município de Itanhaém (Motta et al., 2014). Na praia dos
pescadores (Itanhaém), elasmobrânquios ameaçados foram capturados pelo emalhe
artesanal, como o tubarão martelo (Sphyrna lewini) (Namora et al., 2009). Em Grarujá,
uma pesquisa revela o primeiro registro de ocorrência de fêmea grávida e neonato
de Rhinoptera brasiliensis, sendo capturada por emalhe artesanal (Domingues et al,
2009).
A linha de mão artesanal é responsável pela captura incidental de tartarugas
marinhas ameaçadas de extinção nas praias de Astúrias e Perequê, município de
Guarujá (Soares et al., 2009).
Fagundes et al. (2009) sugerem as seguintes recomendações para reduzir o
impacto da pesca de arrasto de praia na Ilha de São Vicente: 1) Diminuição de pelo
menos 1/3 no comprimento e um aumento de aproximadamente 10 malhas na altura
do pano central da rede, visando proporcionar maior velocidade com um menor
esforço e auxiliará a evitar o escape por cima dos panos durante o final do lance e
início da despesca. 2) Devido ao fato de ter sido observado, durante a despesca, uma
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grande quantidade de alevinos carreados até a areia e sem chance de escape,
sugere-se que a despesca seja realizada sem que a rede seja totalmente retirada da
água. Com o mínimo de altura de água os alevinos podem escapar após a despesca
com a suspensão da rede, reduzindo o impacto negativo sobre estes recursos
A Portaria IBAMA N° 1.132 de 1989 criou uma área de exclusão da pesca no
município de São Sebastião com os limites sobrepostos à Área de Relevante Interesse
Ecológico (ARIE) de São Sebastião.
A Portaria IBAMA-SP N° 02/1994 proíbe a pesca no Parque Estadual Marinho
de Laje de Santos (Decreto SP n° 37.537/93), ao redor da Laje de Santos
compreendendo um polígono de 5 mil hectares.
O Decreto Gov/SP nº 37.536/1993 criou o Parque Estadual Xixová-Japuí
(PEXJ) que, em seu Plano de Manejo de 2010, estabelece uma Zona de Uso
Extensivo Marinho, a qual corresponde a 250m a partir da linha da costa do PEXJ,
incluindo o Parcel dos Moleques, da ponta do costão do Paranapuã até o limite da
Praia Grande. Nesta zona as embarcações motorizadas só podem adentrar mediante
autorização do PEXJ e a pesca não é permitida.
Decreto Estadual n° 53.526 de 2008 cria a Área de Proteção Ambiental
Marinha do Litoral Centro, instituindo Áreas de Manejo Especial (AME) situadas no
município de Guarujá (Ponta da Armação e Ilha da Moela) e no município de Itanhaém
(Ilha da Laje da Conceição).
A Resolução SMA 21/2012 proíbe todas as modalidades de pesca no setor
Itaguaçu da APA Marinha Litoral Centro.
A Resolução SMA 51/2012 proíbe o emprego do arrastão-de-praia, picaré, rede
de emalhe simples para caceio-de-praia, rede feiticeira ou tresmalho para caceio-depraia e tarrafa nas desembocaduras de rios, definidas para efeito desta Resolução
como as áreas distantes até 500 m em direção ao mar e nas margens adjacentes.
A Lei Estadual no 14.982 de 2013 criou o Refúgio de Vida Silvestre (REVIS)
estadual das Ilhas do Abrigo e Guararitama nas áreas das ilhas marítimas do Abrigo
(também conhecida como Guaraú) e Guararitama e seu entorno. Localizado em
Peruíbe e compondo uma área de 481 hectares, A REVIS Ilhas do Abrigo e
Guararitama é uma UC de Proteção Integral (qualquer modalidade de pesca é
proibida) com o seguinte perímetro: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1,
de coordenadas N 7.303.262,58m e E 299.419,34m; 180°00’00” e 2.199,00 m até o
vértice 2, de coordenadas N 7.301.063,66m e E 299.419,34m; 270°00’00” e 2.187,00
m até o vértice 3, de coordenadas N 7.301.063,65m e E 297.232,12m; 0°00’00” e
2.199,00 m até o vértice 4, de coordenadas N 7.303.262,60m e E 297.232,12m;
90°00’00” e 2.187,00 m até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste perímetro.
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O Decreto Estadual Nº 58.996 de 2013 que dispõe sobre o Zoneamento
Ecológico-Econômico do Setor da Baixada Santista proíbe o uso do arrasto-de-praia,
picaré, rede de pano simples para caceio-de-praia, rede feiticeira ou tresmalho para
caceio-de-praia e tarrafa a uma distância de até 500 metros das desembocaduras de
rios em direção ao mar em todo Litoral Centro. Esta mesma legislação proíbe o arrasto
motorizado na faixa de 800m a partir da costa estabelecida pela zona Z1M e Z5M e a
pesca artesanal em embarcações acima de 12 m na faixa de 7 km estabelecida pela
zona Z2M.

5.4.3. TRECHO 3: Litoral Norte
Segundo Azevedo (2013, baseada em dados de Castro Filho et al., 1987), no
Litoral Norte de São Paulo atuam sobre a plataforma três massas de água com
diferentes dinâmicas ao longo do ano, que exercem forte influência na biota local: a
Água Costeira, que se caracteriza por apresentar alta temperatura e baixa salinidade
(T > 20oC e Salinidade < 36 ppm), a Água Tropical, com alta temperatura e salinidade
elevada (T > 20oC e Salinidade > 36 ppm) e a Água Central do Atlântico Sul, com
baixa temperatura e salinidade baixa (T < 18oC e Salinidade < 36 ppm).
O Litoral Norte de São Paulo é formado por 4 municípios, que incluem
Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião. Este setor do litoral possui
elevada atividade de pesca artesanal, em função das múltiplas reentrâncias da zona
costeira e das diversas ilhas, ilhotes e lajes situadas, especialmente no mar adjacente
aos municípios de São Sebastião e Ubatuba.
De acordo com FUNDEPAG (2015), considerando a produção agrupada
(artesanal e industrial) em Ubatuba no período de outubro de 2014 a setembro de
2015, foram descarregadas 4.325,1 t de pescados. Considerando os 12 meses em
análise, os principais recursos pesqueiros descarregados em Ubatuba foram:
sardinha-verdadeira (3.003,8 t), corvina (542,1 t), carapau (160,1 t) e camarão-setebarbas (93,4 t). Os principais aparelhos de pesca (em toneladas descarregadas de
pescado) registrados foram o cerco de traineiras (73,2%), o emalhe-de-fundo (14,2%)
e o arrasto-duplo (9,3%).
Em Ubatuba, entre 1995 e 1996, cerca de 65 embarcações entre 8 a 11 metros
de comprimento, utilizaram como petrecho de pesca a linha de fundo (Vianna e
Valentini, 2004). Este petrecho atua em profundidade entre <5m e 35 m e possui como
alvo o peixe espada, peixe-porco, carapau e betara (Leite, 2011). O arrasto de portas
é bastante comum no município de Ubatuba (simples e duplo) e os barcos (geralmente
com menos de 11 m de comprimento) operam em águas costeiras relativamente longe
59

de praias rochosas, em profundidades de até 80 m em busca de camarões (Gallo et
al., 2006). Entre 1981 e 1983, na região de Ubatuba, o arrasto de portas capturou, 103
toneladas de camarão-rosa (Farfantepenaeus spp.); entre 1988 e 1990, 261 toneladas
e; entre 1994 e 1995, 126 toneladas (Vianna e Valentini, 2004). Em Ubatuba,
operação de pesca de arrasto de portas pode ser realizada com uma ou duas redes,
sendo mais comum a utilização de duas redes, o denominado arrasto-duplo, em
profundidades que variam entre 10 e 20 m visando a captura do camarão sete barbas
(Azevedo, 2013).
Em Ubatuba, o comprimento da rede de emalhe varia de 50 a 100 m, com
malhas entre 70 e 140 mm, tendo como espécies alvo a corvina, a pescada, o robado
e a palombeta (Gallo et al., 2006). Entre maio e setembro, as redes de emalhe de
tróia, são mais utilizadas quando são encontradas as principais espécies-alvo:
salmonetes e a cavala espanhola de serra (Gallo et al., 2006). O zagarelho atua entre
<5 a 30 m de profundidade, tanto em barcos com casario, quanto em chatinhas com
motor de popa e canoas a remo, se concentrando no entorno de ilhas e costões.
Cerca de 10 a 14 embarcações de pequeno porte de emalhe de fundo atuam
em Praia de Itaguá (Ubatuba), com malhas 7 cm, 10 cm e 11 cm, tendo como
espécies-alvo a pescada-foguete, a pescada-olhuda e a corvina, respectivamente. As
malhas 8 cm, 9 cm, 12 cm, 13 cm e 15 cm são utilizadas no emalhe de superfície para
pescada olhuda, sororoca, cações, corvina e robalos. (Alves, 2007). Em Prumirim
(Ubatuba), registraram-se 10 embarcações de pequeno porte que atuaram na pesca
esportiva e profissional. As malhas 7, 11 e 12 foram utilizadas no lanço e no cerco, e a
10 utilizada no caceio. A espécie-alvo da malha 7 foi pescada-foguete, e das malhas
11 e 12 foi corvina e, no período de safra, guaivira, entre outros. A malha 10 foi
utilizada no caceio teve como espécie-alvo tainha. O número de panos variou de 5 a
16 e a altura de 3,30 a 12 m.
Segundo Alves (2007), em Picinguaba (Ubatuba) registrou-se 34 embarcações
de pequeno porte de emalhe (canoas a remo e lanchas de alumínio, baleeira e barcos
com casaria). A área de pesca dessa comunidade se limitou à baía de Picinguaba, em
profundidades de 1,5 a 12 m, sendo registradas malhas entre 7 cm e 27 cm para o
emalhe de fundo e malhas 11 cm, 12 cm e 13 cm no emalhe de superfície. Para o
emalhe de fundo, na malha 7 a espécie-alvo foi pescada-foguete, tendo como captura
acessória outros Sciaenidae, como goete, pescada-amarela, oveva e betara, alguns
Carangidae como palombeta (Chloroscombrus chrysurus) e carapau (Caranx crysos),
e espada (Trichiurus lepturus). As malhas 8 e 9 foram também utilizadas visando à
captura de pescadas, principalmente pescada-foguete e pescada-olhuda e tiveram
captura acessória semelhante à encontrada na malha 7. As malhas 11, 12 e 13
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objetivaram corvina e a malha 16 visou a captura de robalo. Os elasmobrânquios
foram capturados como espécies-alvo pelas embarcações de pequeno porte, que
dirigiram esforço especialmente à raia-viola (Rhinobatos spp.) com redes de mono e
multi-filamento de malhas 20, 22, 23 e 27. No emalhe de superfície, a espécie-alvo das
malhas 12 e 13 foi corvina, tendo como captura acessória, grande quantidade de
guaivira, além de outras da família Sciaenidae. A malha 12 de superfície objetivou a
captura da sororoca, nos meses de inverno e cações no verão.
No município de Ilhabela, as comunidades pesqueiras de Praia do Jabaquara,
Praia da Serraria, Praia da Fome e Praia do Bonete empregam os seguintes petrechos
de pesca: rede de espera, rede de cerco, linhada, espinhel, vara, rede de arrasto,
arpão, garatéia, zangarelho (Ramires et al., 2012; Clauzet, 2009). As embarcações
utilizadas são: canoa a motor, batera e canoa a remo. Os principais alvos da pesca
são: Pomatomus saltatrix, Elopssaurus linnaeus, Euthynnu salletteratus, Rhizoprion
odonlalandii,

Caranx

crysos,

Scomberomorus

cavalla,

Micropogonias

furnieri,

Trichiurus lepturus, Scomberomorus brasiliensis e Mugil liza (Ramires et al., 2012). O
arrasto duplo artesanal para a captura do camarão sete barbas, também é aplicado na
região, tendo atingido um volume descarregado de 157,4 em 2009 (Azevedo, 2013).
Na Praia de Toque Toque Pequeno (São Sebastião), a rede de cerco fixo
flutuante, é o petrecho de pesca mais utilizado, tendo capturado durante junho de
2005 e abril de 2006, 2.713 kg de pescado (Santos, 2013). Apesar de pouco seletivo,
nove espécies contribuíram com mais de 90% do peso total, em ordem decrescente de
importância:

Trichiurus

lepturus,

Scomberomorus

cavalla,

Caranx

crysos,

Opisthonema oglinum, Selene vomer, Scomberomorus brasiliensis, Pomatomus
saltatrix, Chloroscombrus chrysurus e Cynoscion microlepidotus. Em TEBAR (São
Sebastião), as embarcações predominantes foram as de pequeno porte, 24 no total.
As malhas de emalhe utilizadas foram 6, 7, 8, 11 e 12, sendo as malhas 6, 7 e 8
utilizadas no lanço de fundo e as malhas 11 e 12 no caceio. A área de atuação foi o
canal de São Sebastião (entre São Sebastião e Ilhabela) e nas proximidades da costa
ao sul do canal (Alves, 2007). Na Praia de São Francisco (São Sebastião),
registraram-se 15 embarcações de pequeno porte (12 canoas e 3 lanchas). As malhas
utilizadas foram 6, 7, 8, 9 e 11, com a quantidade de panos variando entre 2 e 16. As
principais espécies capturadas foram: parati, tainha, corvina e cações (Alves, 2007).
Segundo Gallo, (2006), em Ubatuba (SP), o arrasto simples e duplo são
responsáveis pela captura incidental da tartaruga verde (Chelonia mydas), da
tartaruga cabeçuda (Caretta caretta), da tartaruga de pente (Eretmochelys imbricata) e
da tartaruga de couro (Dermochelys coriacea).
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Em Ubatuba, o cerco flutuante artesanal é responsável pela captura incidental
de tartarugas marinhas ameaçadas de extinção, principalmente as espécies Chelonia
mydas e Eretmochelys imbricata (Gallo et al., 2006). No município de São Sebastião, a
raia manta (Manta birostris) foi capturada incidentalmente pelo cerco flutuante
artesanal (Santos, 2013).
A Portaria IBAMA N° N-1.132 de 1989 proíbe a pesca amadora e profissional
na área do município de São Sebastião limitada pelas seguintes coordenadas
geográficas: Latitude Longitude 23º49'30” S 45º25'24" W 23º49'30" S 45°25'18" W
23º49'45” S 45º25'18" W 23º49'45” S 45º25'36" W 23º49'42" S 45º25'36" W.
Em Ilhabela, a Lei Municipal nº 948/2000 proíbe a captura de isca-viva pelos
barcos atuneiros nas baías e enseadas da costa e ao redor das ilhas que constituem o
Arquipélago de Ilha Bela. A Portaria SUDEPE N° 08/1979 define uma área de exclusão
a pesca de 20m a partir das linhas de base reta das pontas mais avançadas, ao redor
da Ilha das Cabras (Ilhabela).
A Portaria SUDEPE N° 56 de 1983 cria área de exclusão a pesca ao redor da
Ilha Anchieta, município de Ubatuba.
O Santuário Ecológico Municipal da Ilha das Cabras (Decreto Municipal de
Ilhabela nº 953/92) foi criado para proteger parte do ecossistema marinho do Canal,
zona costeira entre as praias do Portinho e das Pedras Miúdas (incluindo o entorno do
ilhote das Cabras). Com 50 metros de largura e 1.500 metros de extensão, permite
apenas a pesca artesanal, com anzol, covos e redes de malha.
O Decreto Estadual 49.215 de 2004 que dispõe sobre o Zoneamento
Ecológico-Econômico do Litoral Norte proíbe a pesca de arrasto e a captura de iscaviva nas baías e até a isóbata 23,6m.
O Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) do Arquipélago de
Alcatrazes (criado pelo Decreto Federal de 2016) foi elaborado em conjunto com a
ESEC Tupinambás (criada pelo Decreto Federal nº. 94.656 de 1987). A ESEC
Tupinambás possui um conjunto de ilhas e seu entorno de 1 km que está sobreposto
ao REVIS do Arquipélago de Alcatrazes, e outro conjunto (Ilha das Cabras, Ilha das
Palmas e Ilhote) localizado ao lado da Ilha Anchieta, no município de Ubatuba. A
REVIS do Arquipélago de Alcatrazes fica localizada em frente ao município de
Bertioga, mas ocupa o mar territorial do município de São Sebastião. O refúgio
engloba todo o arquipélago e expressivo entorno marinho, totalizando 67.409 ha,
sendo a maior UC marinha de proteção integral da área de estudo e segunda maior do
Brasil. A pesca também é proibida na zona de amortecimento do REVIS de Alcatrazes.
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A APAM Alcatrazes foi criada pela lei orgânica do município de São Sebastião,
que estabeleceu a sua política ambiental (Lei nº 848/92 e Decreto Municipal Nº
2.029/97, Decreto Municipal nº 3.432/06).
Na APA Marinha do Litoral Norte, criada pelo Decreto Estadual n. 53.525 de
2008, são consideradas áreas de manejo especial para a proteção da biodiversidade,
o combate de atividades predatórias, o controle da poluição e a sustentação da
produtividade pesqueira: I - no Município de Ubatuba: Tamoio e Ilha do Mar Virado; II no Município de Caraguatatuba: Ilha do Massaguaçu, Ilhotas da Cocanha e Ilha
Tamanduá; III - no Município de São Sebastião: Itaçucê, Toque - Toque, Apara,
Boiçucanga, Ilha Montão de Trigo e Ypautiba. A Resolução SMA n. 69 de 2009 proíbe
a pesca de arrasto com uso de sistema de parelha de barcos de grande porte e a
pesca com compressor de ar ou outro equipamento de sustentação artificial, em
qualquer modalidade.
O novo zoneamento ecológico-econômico de São Paulo, estabelecido pelo
Decreto Estadual n. 62.913 de 2017, cria a zona 1 Marinha (Áreas Especialmente
Protegida), que abrange as Unidades de Conservação de Proteção Integral federais,
estaduais e municipais. No artigo 41 proíbe o arrasto motorizado, mesmo artesanal,
nas baías das praias de Ubatumirim e da Fazenda.

6. Considerações Finais
Este relatório consiste no Produto 1 de uma consultoria voltada para
identificação e caracterização, com base na literatura, das áreas relevantes para a
pesca artesanal e das principais interações com espécies da megafauna marinha
sensíveis biologicamente nas regiões Sudeste e Sul do Brasil (RS, PR, SC e SP).
Inicialmente a pesca artesanal foi caracterizada e foram indicadas as principais
interações com a biodiversidade. Posteriormente, a partir da setorização da área de
estudo, foram apresentadas as principais fontes de dados disponíveis caracterizadas
as principais pescarias artesanais na área de estudo, as espécies ameaçadas
capturadas e as Áreas de Exclusão de Pesca (AEPs) existentes.
O levantamento bibliográfico abordou a pesca artesanal costeira, ou seja, não
foram incluídos os artigos que sobre a pesca estuarina. Assim, deve haver uma
atenção especial para estudos voltados para a pesca realizada na foz dos estuários,
que representam pontos de contato entre ecossistemas e realizam a troca de
nutrientes, de ovos, larvas e organismos. O relatório também levanta a importância
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das frotas artesanais de arrasto e de rede de emalhe à deriva adotarem medidas
mitigadoras para evitar a captura incidental.
A partir do levantamento de informações, dos contatos realizados com o DESP
(MMA) e a Conservação Internacional (Projeto Atualização das Áreas Prioritárias para
a Conservação e Repartição de Benefícios na Zona Marinha e Costeira) e do Termo
de Referência, sugerimos que o Produto Final seja composto por uma planilha de
Excel por estado, contendo as seguintes colunas:
•

Município

•

Comunidade pesqueira

•

Áreas de Pesca e Pesqueiros com latitude e longitude

•

Tipo de pesca

•

Petrecho

•

Espécies capturadas

•

Fauna acompanhante principal

•

Capturas incidentais e outros impactos (spp. ameaçadas)

•

Impacto da pescaria sobre o ecossistema

•

Tipo de embarcação

•

Período de estimativa do volume das capturas

•

Volume anual médio pescado

•

Captura por Unidade de Esforço (CPUE)

•

Pescadores (quantidade)

•

Tradicional (Sim ou Não)

•

Embarcações (quantidade)

•

Áreas de Exclusão de Pesca existentes

•

Instrumento legal

•

Descrição

•

Abrangência geográfica

•

Áreas de Exclusão de Pesca propostas

•

Fonte

•

Fonte (Áreas Protegidas)

Como não é objetivo desta consultoria produzir dados espacializados, seria
altamente relevante que os objetivos de conservação, buscados através do
estabelecimento de AEPs, utilizem do presente levantamento das regulamentações
em vigor para realizar uma análise de lacunas de conservação por meio de
ferramentas geoespaciais. A espacialização das AEPs identificadas neste relatório
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permitiria um cruzamento com mapas dos habitats marinhos, indicando qual a
porcentagem de conservação de cada um. Este procedimento atribuiria maior clareza
para estabelecer uma estratégia de desenho das AMPs, que poderiam se valer de
softwares que realizam análises de custo e benefício relacionados á criação de
Reservas Marinhas (p. ex.: Marxan com Zonas). A participação social também pode
ser promovida por meio de softwares (p. ex.: SeaSketch) que permite aos usuários
interagir com os mapas, desenhando e modificando as AEPs.
Para utilização destes programas é necessário estabelecer objetivos
ecológicos e sociais. Os ecossistemas são considerados alvos relacionados aos
objetivos ecológicos, e desta forma, são atribuídas porcentagens para conservação
das áreas ecologicamente relevantes. O objetivo quantitativo de conservação por meio
de AEPs mais comum globalmente é representar 20-30% dos habitats dentro de áreas
de alta proteção (Green et al., 2014). Fogarty e Botsford (2007) apontam que, para
uma população de peixes não diminuir de tamanho, aproximadamente 35% da mesma
não deveria ser pescada. Os objetivos sociais podem estar relacionados com a
sustentabilidade e o fortalecimento do uso responsável dos recursos naturais, como
por exemplo: identificar estratégias de manejo que contribuam para assegurar a
sustentabilidade das atividades pesqueiras ou identificar estratégias para valorizar e
fortalecer a cultura tradicional das populações que dependem dos recursos
pesqueiros.
Considerando as ameaças e os princípios operacionais, o software e, por meio
de, sugere possíveis AEPs. A literatura indica exemplos de princípios operacionais
biofísicos e sociais envolvidos na criação de AEPs, tais como: Áreas de alta proteção
deveriam ser localizadas contra a corrente (“upstream”), de modo a propiciar que as
populações pesqueiras aproveitem do aumento da pesca na área mais abaixo da
corrente (“downstream”); Definir os limites das AEPs a partir de referências evidentes,
de forma a favorecer a implementação e a fiscalização; Incluir áreas especiais ou
únicas em reservas marinhas; Ter reservas marinhas mais quadradas e circulares;
Reconhecer os custos e benefícios para todas as partes; Reconhecer o manejo e a
governança atual, maximizando a complementaridade do manejo planejado ao manejo
atual e; Maximizar o respeito às regras pelo público pelo envolvimento e entendimento
sobre a razão do gerenciamento. Desta forma, o Produto Final desta consultoria estará
voltado para a proposição de AEPs na área de estudo a partir de princípios
operacionais como os acima exemplificados.
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Apêndice 1 - Caracterização das pescarias na área de estudo e
variações locais de métodos

Neste apêndice serão descritas as principais pescarias artesanais que ocorrem
na área de estudo. A pesca subaquática ou caça submarina também é praticada na
área de estudo, mas seu uso é feito pela pesca amadora e seus métodos não são
artesanais. O curral de pesca, a bernunça, a coca, o aviãozinho e o gancho para
berbigão também são artes de pesca comuns na área de estudo, mas o seu uso é
restrito aos sistemas estuarinos. Portanto, apesar da sua descrição ser incluída neste
relatório, estas pescarias não foram caracterizadas em termos de quantidade de
pescadores envolvidos, capturas incidentais, volume e área de distribuição.

Arrasto
Existem diversos tipos de pescarias que podem ser classificadas como arrasto,
indo desde as menores e simples, tracionadas por humanos, como o puçá de arrasto
ou picaré, até as maiores e sofisticadas, que são arrastadas por barcos motorizados,
sendo a rede de recolhimento manual ou mecânico. Definido o tipo de rede de arrasto
a ser utilizada é importante levar em consideração a potência do motor e o tipo de
hélice do barco. As redes podem ser classificadas como de meia-água, que visa a
captura de peixes pelágicos, ou de fundo, que visa a captura de peixes demersais.
Na pesca de arrasto a rede é puxada a uma velocidade constante, que
possibilita que os pescados não fujam. A embarcação que opera com arrasto de
portas ou tangones é constituída por “saco, ensacador ou saco-túnel”, “corpo da rede”,
“duas ‘asas’ ou mangas”, “tralhas (cabos) inferior e superior” e “cabo real”. Borges
(2008) atribui o surgimento dos pequenos proprietários de arrastos de portas
motorizados a criação de um mercado para o camarão, ao menor investimento para
aquisição de uma embarcação e à reduzida mão de obra da atividade.
O arrasto de portas simples (Figura 13) é tracionada por um único barco e a
abertura horizontal da rede é proporcionada pela “porta”, colocada nos lados das asas
(mangas). Esta pescaria captura de peixes demersais (castanha, corvina, pescadaolhuda, pescadinha-real, entre outros) ou camarões, com destaque para o sete-barbas
(Dias-Neto e Dias, 2015). Este sistema pode ser operado por embarcações pequenas,
inclusive por canoas, mas em geral variam 8-12m.
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Figura 13 – Rede de arrasto de portas ou tangones simples. Fonte: Haimovici (2007).
As redes de arrasto duplo ou com tangones (double-rig) possui duas redes de
cada lado ou em cada tangone do barco (Figura 14). As redes operam lado a lado,
com as duas “mangas” internas ligadas a uma sapata de ferro (patim) e as duas
externas presas às portas. Das duas portas e do patim partem cabos (brincos) de 50 a
60 metros de comprimento, que se unem ao cabo real formando um “pé de galinha”.
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Figura 14 – Rede de arrasto duplo ou com tangones (double-rig) Fonte: Haimovici
(2007).

As redes (de arrasto) gêmeas (Figura 15) possuem um tangone, que é o braço
mecânico disposto em cada lado da embarcação que arrasta cada uma das redes.
Além disso, as embarcações que operam com este método de pesca estão equipadas
com portas, tralha inferior e superior. Em geral, as embarcações que operam com esta
pescaria ultrapassam as dimensões da pesca artesanal, podendo ser enquadradas em
pescarias de médio a grande porte. As espécies-alvo este método são os camarões
rosa e sete-barbas (Dias-Neto e Dias, 2015), no entanto há uma série de capturas
incidentais. Na área de estudo não foram localizados dados na literatura sobre a
captura incidental por embarcações pesqueiras artesanais que utilizam redes de
arrasto gêmeas.
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Figura 15 – Barco de arrasto com o uso de redes gêmeas (a) e de patim (b). Fonte:
Gamba (1994).

Na rede de arrasto com parelha (Figura 16), a armação é mais simples que a
anterior, pois não utiliza portas cuja função (abertura horizontal) é exercida pelas duas
embarcações. A rede, neste caso é de maior tamanho e o poder de pesca também é
maior, suplantando os limites do conceito de pesca artesanal. Devido ao elevado
impacto desta pescaria, desde 2009, sua operação está proibida em todo o litoral de
São Paulo. A operação desta pesca é complexa, pois exige sincronismo entre os
barcos “principal” ou “mestre” e “parceiro” nos momentos de lançamento, recolhimento
e despesca da rede. No Sudeste e do Sul esta pescaria é voltada para a captura de
peixes demersais (Dias-Neto e Dias, 2015).
No arrasto de praia, também chamado de arrastão ou cerco de praia (Figura
17a), a rede possui tamanhos da malha variando em distintas partes do corpo da rede
e, normalmente, mangas com malhas maiores e as menores no centro - para o peixe
não ficar emalhado. A parte central é mais alta que as mangas e o entalhamento é
realizado na parte superior com as bóias, e na parte inferior com os pesos ou
chumbadas, sendo colocados cabos nas extremidades. Na operação desta pescaria,
uma das pontas permanece na praia enquanto a outra é levada por uma pequena
embarcação para cercar o cardume e depois é puxada para a praia por mais de uma
pessoa (Figura 17b). O cardume é identificado através do aviso de um dos
pescadores denominado espia e instalado em local estratégico para detectar
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aproximação de cardumes. A rede é recolhida para terra sendo puxada por um semnúmero de pescadores e familiares. Esta pescaria é eficiente na pesca de mugilídeos
no verão, no outono e na primavera (Pina e Chaves, 2005).

Figura 16 – Rede de arrasto com parelhas. Fonte: Haimovici (2007).

O puçá de arrasto ou picaré (Figura 18) consiste de uma rede com malha
pequena onde duas pessoas caminham segurando um em cada ponta, arrastado o
fundo marinho. Normalmente não é praticada por pescadores profissionais e, por ser
praticado próximo às praias, seu uso conflita com o turismo.
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a

b
Figura 17 – Rede de arrasto de praia ou arrastão de praia no lançamento (a) e no
recolhimento (b). Fonte: (a) marbrasil.org (b) Gamba (1994).

Figura 18 – Puçá de arrasto ou picaré, com destaque para as varas na extremidade e
a presença do saco. Fonte: mareredesetarrafas.com.br

Cerco
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O cerco é empregado tanto por redes de pequeno, quanto de grande porte e
são constituídas das seguintes partes (Gamba, 1994): (i) Pano retangular (corpo da
rede); (ii) Tralha superior, onde o pano é entralhado (costurado) e colocadas as bóias
ao longo do comprimento da rede, para manter a parte superior na superfície; (iii)
Tralha inferior, na qual o pano é entralhado (costurado) e fixados pesos ou chumbadas
para manter a rede esticada verticalmente, assim como estropos com argolas de
metal, dispostos em espaços regulares por onde passa o cabo ou a linha carregadeira;
(iv) O ensacador ou matador é localizado em uma das extremidades e fica junto ao
cabo de proa, local onde se acumula o pescado quando a rede é recolhida. Essa
seção da rede é confeccionada com linha mais grossa para suportar o peso do peixe
e; (v) O cabo ou linha carregadeira passa pelas argolas de metal presas na parte
inferior da rede e servem para fechá-la por baixo, após o cardume ser cercado e evita
que os peixes escapem pela parte inferior da rede. Existem diversas adaptações da
rede de cerco artesanal (espessura do fio, tamanho da rede e da malha) para
pescarias específicas, como o linguado, assim com variações locais.
O chamado ‘cerco de praia’ foi incluído na descrição do arrastão de praia, por
ser considerado com o sinônimo. Não foram registradas capturas incidentais de
espécies ameaçadas de extinção capturadas pela pesca artesanal com rede de cerco
e suas variações reportadas para a área de estudo.

Tarrafa
Bastante usada em baías, portos, lagos, rios e canais, para a captura de
diversas espécies de peixes e camarões, é constituída por rede (panagem), tralha e
retinida (fiel). A rede possui formato cônico e com um raio inferior (boca) de 3 a 4
metros, confeccionada com malhas que variam de acordo com a espécie a que se
destina capturar. A tralha é um cordel macio onde são colocados os pesos de chumbo
de 3,3 a 4 kg. Da tralha partem pequenos fios (rufos) que são presos às malhas pela
parte interna da panagem, à altura de 25 cm, aproximadamente, a fim de formar uma
bolsa onde ficam os peixes aprisionados. É responsável pela precipitação para o fundo
e o fechamento da rede. Por fim, a retinida (fiel), caracteriza-se por um cabo que parte
do centro (vértice do cone) da rede, com comprimento de 5 ou mais metros, e que
serve para o içamento do petrecho.
A operação da tarrafa inicia quando o pescador avista um cardume na
superfície. Mantendo o fiel preso em uma das mãos e lançando para o alto e para a
frente à rede, exercendo ao mesmo tempo um impulso de giro e calculando a força
para que a rede caia totalmente aberta sobre os peixes. O giro proporcionado pelas
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chumbadas, através da força centrífuga, fazem com que a rede se abra, formando um
círculo (Figura 19). Quando a tralha toca a água, cessa o movimento de giro e, por
gravidade, a tralha com os pesos de chumbo descem rapidamente, se unem e fecham
a rede sobre os peixes. Posteriormente, o pescador, puxa lentamente o fiel e recolhe a
rede para a despesca (Gamba, 1994).

(A)
(B)
Figura 19 - Tarrafa (A) e sua operação (B). Fonte: Dias-Neto e Dias (2015).

Gerival
Também denominado de Cambau (Paraná), é um aparelho de pesca
empregado nas regiões Sudeste e Sul do Brasil na captura do camarão por
pescadores artesanais ou de pequena escala, em águas estuarinas onde há forte
correnteza de marés (Gamba, 1994). Segundo Gamba, (1994), a arte de pesca é uma
adaptação de uma tarrafa para camarão, atuando como rede de arrasto pela impulsão
da força da maré (Figura 20 A). É composta pela Panagem, Cordão, Carapuça, Vara
e Chumbada, descritas a seguir (Figura 20 a, b):
• Panagem: possui formato cônico, semelhante a tarrafa, confeccionada com malhas
com tamanho adequado para a pesca de camarão juvenil.
• Cordão (fiel): cabo que parte do centro (vértice do cone) da rede, com comprimento
que varia conforme a profundidade da coluna d’água e, portanto, de operação do
aparelho, e que serve para suportar a rede durante o arrasto e o recolhimento.
• Carapuça: é montada na parte superior da rede, com o auxílio de um aro metálico do
qual partem quatro cordões que se fixam a um pequeno flutuador circular que fica no
interior da bolsa (carapuça) e que serve para manter o aro na posição horizontal,
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tendo a função de manter a carapuça constantemente aberta. É nessa parte que os
camarões ficam retidos.
• Vara (trave): barra de PVC ou bambu, com três metros de comprimento, que serve
para elevar um dos lados do equipamento a uma altura de 30 a 40 cm do fundo. No
centro da trave é fixado o cordão que passa, posteriormente, por dentro do aro e do
flutuador, indo até a mão do pescador, proporcionando, assim, a abertura de parte da
rede para a entrada dos camarões.
• Chumbada (tralha): é um cordel macio, onde são colocados os pesos de chumbo,
responsável pela precipitação e manutenção da rede (um dos lados) junto ou
arrastando no fundo do ambiente (estuário).
O Gerival é operado por um pescador embarcado numa canoa ou bateira, que
o larga até tocar o fundo, mantendo o travessão de PVC ou bambu à altura de 30 cm
deste, e arrastado ao sabor da corrente. Quando o camarão é coberto pela panagem,
sua reação é subir e passar pelo aro metálico que fica aprisionado na carapuça da
rede. O arrasto é realizado durante 15 a 20 minutos, e depois é içado para a
despesca. Este petrecho é bastante seletivo, capturando apenas camarões, ideal para
áreas estuarinas, onde a preservação da ictiofauna é importantíssima (Gamba, 1994).

(a)
(b)
Figura 20 - Rede de Gerival (a) e esquema de operação de pesca (b). Fonte: DiasNeto e Dias (2015).
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Rede de Emalhe ou Rede de Espera
Segundo Hubert (1985), na pesca com redes de emalhe a captura ocorre no
momento do deslocamento dos cardumes, oportunidade em que o pescado fica preso
nas malhas da rede pela porção anterior, principalmente entre os olhos e o início da
nadadeira dorsal (Figura 21).

Figura 21 - Tipos de redes de emalhe de fundo e superfície, com detalhe sobre o
emalhamento de peixes. Fontes: Fonteles Filho (2011); FAO (2002).

Também, denominadas redes de espera, existem três tipos principais
denominadas redes de fundo, de meia-água e de superfície (Figura 22), suas
características são definidas de acordo com suas construções (armações) e na
dependência da espécie-alvo. As redes apresentam as seguintes partes básicas
(adaptado de Klippel et al., 2005; Gamba, 1994):
• Pano, panagem ou conjunto de panos: é um ou vários panos (confeccionados com
malhas) retangulares, entralhados e unidos entre si, formando o corpo de uma rede ou
de um espinhel de rede;
• Tralha superior: linha de grosso diâmetro ou cabo onde é entralhada (fixada) a parte
superior do pano retangular e colocadas as bóias que são responsáveis pela flutuação
da rede;
• Tralha inferior: linha de grosso diâmetro ou cabo onde é entralhada (fixada) a parte
inferior do pano retangular e colocados os pesos ou chumbadas para manter, em
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contraposição com as bóias, a rede esticada e na vertical. A relação entre o peso da
tralha inferior e a capacidade de flutuação das bóias é que define se a rede vai operar
na superfície, em meia-água ou no fundo. Já o coeficiente de entralhe é responsável
por deixar as malhas mais abertas (pano esticado) ou fechadas (pano frouxo),
influenciando, respectivamente, no maior ou menor poder de seletividade do aparelho
de pesca (da rede).
O emalhe pode atuar com uma extremidade presa ao barco de pesca e à
deriva, deslocando-se com as correntes, juntamente com o barco, ou fixada por uma
poita ou âncora nas duas extremidades (Figura 22).

Figura 22 – Tipos de emalhe de superfície, meia água e de fundo. Fonte: Haimovici
(2007.)

Rede de Emalhe de deriva
Derivação da rede de emalhe, a rede de emalhe de deriva (Figura 23) também
é chamada como pesca de caceio, rede japonesa ou de pandorga. A confecção da
rede e o tipo de embarcação variam de acordo com o ecossistema (mangues, baías,
enseadas ou mar aberto) em que o pescador opera (Bannwart, 2014).
A operação de pesca é feita com no mínimo dois pescadores e em
embarcações maiores que comportam até três pescadores. A atividade de pesca
caracteriza-se pela soltura da rede, aonde uma ponta permanece na embarcação e a
outra permanece à deriva. Posteriormente, a rede é puxada e os peixes despescados.
Apresenta bandeiras que sinalizam o início e o fim da rede. O sucesso da pescaria é
determinado pela correnteza, portanto, é praticada nos períodos de lua cheia e nova,
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cujas marés são de sizígia. Nas marés de quarto a pesca acontece se o pescador
identificar que há força suficiente para que a rede seja levada. As espécies capturadas
compreendem a anchova, a corvina, cações, cocoroca a tainha e o camarão branco
(Bannwart, 2014).

Figura 23 – Esquema da pesca de caceio. Fonte: Bannwart (2014)
O emalhe de superfície oceânico de deriva ou malhão é usado para captura de
tubarões e seu uso é proibido pela Instrução Normativa MPA/MMA nº 11/2012. A IN
conceitua esta arte de pesca como “redes de emalhe de superfície ou sub-superfície,
que trabalham à deriva presas à embarcação através do sistema de filame,
confeccionadas com panagens de nylon multifilamento, de malhas com tamanho igual
ou superior a 140 (cento e quarenta) mm entre nós opostos”.
Rede de Emalhe fixo
Este petrecho (Figura 24) geralmente é ancorado e retirado no horário de
lusco-fusco, sendo o emalhamento dos peixes realizado pelo opérculo (guelras) ou
pelos espinhos dorsais. As malhas variam de 5 cm a 254 cm, sendo as menores
malhas destinadas para pexies como o paru, pejereva e a família dos scianídeos
(pescadas e pescadinhas) e dos mugilídeos (paratis). Malhas e 120 mm são
usualmente empregadas na pesca da corvina. Malhas maiores de 200 a 240 mm são
usadas para a pesca de linguados, robalos e pescadas amarelas (Bannwart, 2014).
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Figura 24 – Redes de emalhar fixa: (A) de superfície; (B) meia-água e fundo. Fonte:
Bannwart (2014).

Rede de feiticeira ou tresmalho
Na rede de tresmalho (Figura 25), os peixes são capturados por
entrelaçamento, o que é facilitado pela construção especial de três painéis (panos) de
redes paralelas e ligadas na mesma tralha, com elevado grau de frouxidão (Dias-Neto
e Dias, 2015). Enquanto a rede de emalhar comum tem um único painel (pano) de
malhas, o tresmalho tem três, além de um pano central de malhas pequenas e dois
panos laterais de malhas de maior dimensão. Quando um peixe entra em contato com
a rede, ele pressiona a rede de malha pequena, através de uma malha adjacente
maior, e fica preso por enredamento no pano coletor. Tresmalhos geralmente são
utilizados como redes de emalhar de fundo, principalmente em pescarias de pequena
escala (Dias-Neto e Dias, 2015). As espécies-alvo são as mesmas das demais pescas
de emalhe (anchova, pescada e papa terra) (Bannwart, 2014).
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Figura 25 – Rede de tresmalhos. Fonte: FAO (2002).

Rede de emalhe de cerco de volta ou cerco de bate-bate
A pescaria com este petrecho consiste inicialmente da localização do cardume
da espécie-alvo, sua intercepção e a realização do cerco. Quando finamente as pontas
das redes estão juntas, os pescadores batem com os remos na água visando o
emalhamento dos peixes. A rede de emalhe de cerco (Figura 26) é bastante
trabalhosa e exige certa agilidade por parte dos pescadores para que o cardume não
fuja. As espécies capturadas compreendem a corvina, a tainha e os paratis e
pescadas (Bannwart, 2014).

Figura 26 – Rede de emalhe de cerco de volta ou cerco de bate-bate. Fonte:
Bannwart (2014).

Espinhel
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O termo espinhel é atribuído ao uso alternado de linhas secundárias ligadas a
uma linha principal. Este petrecho pode ser usado em estuários e mar aberto, tanto na
pesca artesanal quanto na industrial. Há dois tipos de espinhéis, o horizontal (longline)
e o vertical ou linha pargueira (usado nas variações: bicicleta, caíques e boinha).
Espinhel horizontal (longline): É composto de várias seções (rolos ou basquetes) e
cada uma é integrada por boia-rádio e/ou luminosa, boia-cega, cabo de bóia, linha
principal (linhamadre), linha secundária e anzol (Figura 27). Possuem os seguintes
assessórios, bandeira, destorcedor, estropo (de aço ou náilon) e grampo (snap).
As espécies-alvo capturadas definem se o espinhel vai atuar na superfície, em
meia-água ou no fundo. Portanto são feitos os ajustes necessários nos tamanhos das
linhas (madre e secundária) das seções ou rolos, assim como no número e na
distância entre os anzóis (Dias-Neto e Dias, 2015).

Figura 27 – Tipos de espinhel. Fonte: Haimovici (2007).

Os espinhéis podem atuar à deriva ou ser fixados. No primeiro caso, após o
lançamento do equipamento, uma das extremidades fica conectada ao barco, que
também fica à deriva durante a operação de pesca. Já no espinhel fixado, as
extremidades ficam fundeadas por poitas (âncoras), enquanto a parte superior é
sustentada por boias-cegas, luminosas e de rádio, sendo a última para facilitar a
localização do espinhel (Dias-Neto e Dias, 2015).
Os anzóis do espinhel possuem iscas para atrair o peixe, através do efeito
visual ou odor. Peixes menores como sardinha, cavalinha, lulas, pedaços de peixes e
até iscas artificiais, são usadas como iscas (Dias-Neto e Dias, 2015). O espinhel do
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tipo longline é destinado à captura de grandes peixes pelágicos como os tunídeos, o
espadarte e os tubarões.
O espinhel apresenta bom nível de seletividade para a captura da espécie-alvo,
que dependendo de estudos prévios e principalmente da seletividade do anzol
(tamanho) em relação à espécie alvo. Pode causar sérios impactos sobre a fauna
acompanhante, por capturas incidentais, aonde algumas se encontram ameaçadas de
extinção (Dias-Neto e Dias, 2015).
Espinhel vertical (linha pargueira): É utilizado para a captura de peixes em grandes
profundidades. Segundo Gamba (1994), consiste, basicamente de linha principal
(podendo chegar a algumas centenas de metros); destorcedor (girador); linha
pargueira (onde são fixados os anzóis); linhas secundárias com anzóis (variando de 10
a mais de 20); e chumbada (Figura 28. Os anzóis são, normalmente, iscados.

Figura 28 – Barco espinheleiro. Fonte: Brasil (2011).

As pescarias com linha pargueira podem ocorrer de três formas distintas: com
o uso de “bicicleta”, o uso de caíques e pelo sistema de “boinha” (Souza, 2002). A
“bicicleta” é um sistema de roldanas (carretel com cabo ou manivela giratória de
recolhimento e haste com uma roldana acoplada, (Figura 29), fixado na borda do
barco de pesca cuja função é facilitar o recolhimento da linha pargueira.
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Figura 29 – Pesca com linha pargueira com o uso da bicicleta e esquema de um
espinhel vertical. Fonte: Souza (2002); Furtado Junior (2006).

Na pesca com o uso de caíque, o barco transporta vários botes pequenos ou
canoas no seu convés (Figura 30) e, ao chegar à área de pesca, cada pescador fica
em um dos caíques, nas proximidades do barco que o transportou, usando uma ou
mais linhas pargueiras, oportunidade em que a linha é lançada e ocorrem as capturas.
A produção é, posteriormente, transferida para o barco principal, e por ficar por um
período exposta ao sol, dentro do caíque, pode ocorrer perda de qualidade do produto.
Esta pescaria também pode ocasionar risco para o pescador que, ao ficar à deriva em
seu caíque, pode se perder do barco principal (Dias-Neto e Dias, 2015).
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Figura 30 – Barco de pesca com caíques no convés. Fonte: Furtado Junior (2006).

Na pesca de boinha, a linha pargueira é lançada da embarcação e fixada a
uma boia que é monitorada e recolhida com o alvo da pescaria. A boinha pode, ainda,
perder-se e provocar a “pesca-fantasma” (Dias-Neto e Dias, 2015).
Espinhel de siri: O espinhel de siri é uma importante fonte de renda no complexo
lagunar durante o defeso do camarão. Este petrecho é composto por um cabo
principal em que o pescador faz laços aproximadamente a cada meia braça (0,80
metros), colocando nesses laços uma isca (Figura 31). O pescador ao lançar o
espinhel aguarda algumas horas até o siri ser atraído pelo engodo e agarrar a isca.
Quando retorna ao local, o pescador corre a linha com o barco em movimento e com a
ajuda de uma pequena rede semelhante a uma raquete, captura os siris.
Extremamente seletiva, o espinel de siri captura exclusivamente siris, usando como
iscas carne bovina rígida para que não desmanche na água. O comprimento deste
petrecho é de 350 a 1.500 metros, em média possuem 630 metros (Bannwart, 2014).

Figura 31 – Esquema do espinhel de siri. Fonte: Bannwart (2014).
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Vara, Linha e Anzol
Na pesca artesanal, este é um equipamento simples que consiste de uma vara, uma
linha e um anzol sem farpa ou barbela (Gamba, 1994). Na pesca industrial é utilizado na
pescaria de atuns com iscas-vivas, normalmente de sardinha. Quando a linha de pesca
possui flutuador (bóia) e chumbada e está presa a uma vara fincada em terra, alguns
pescadores denominam esta pesca de catueiro.

Corrico ou linha de corso
Também denominado de linha de corso, o corrico é um aparelho usado com a
embarcação em deslocamento, para a captura de peixes pelágicos como cavala,
xaréu, enchova, carapau, olhete, dourado e albacoras (Gamba, 1994). As
embarcações com corrico possuem longos tangones e operam várias linhas
simultaneamente (Figura 32). O aparelho é constituído de linha (100 a 300 m),
destorcedor, alça (arame de aço inox de 1 a 2 m), anzol e iscas artificiais (metálicas,
sintéticas, penas brancas de aves ou palha de milho) ou isca de peixes vivos ou não,
assim como lulas.

Figura 32 – Barco operando com linha de corso. Fonte: Haimovici (2007).

Covo ou armadilhas e puçá para siri
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São armadilhas com formato geométrico bastante variado como os cilíndricos,
semicilíndricos, retangulares, hexagonal, entre outras (Figura 33). Possui uma ou
mais aberturas em forma de funil para a entrada do pescado, sendo muito eficaz na
captura de espécies de pouco movimento, situadas próximas ao fundo (Dias-Neto e
Dias, 2015).

Figura 33 – Tipos de covos em operação. Fonte: Haimovici (2007).
Durante a operação de pesca, os covos são dispostos em um espinhel, com
um distanciamento de cerca de 15 m entre cada unidade. A quantidade varia, no caso
de embarcações de médio ou grande porte, pode ter de 15 a 20 covos por espinhel. A
interligação entre os covos é feita com uma corda ou cabo de poliamida 210/18. Em
cada uma das extremidades do espinhel de covos é colocado uma garateia, pesando
em média 30 kg, para fixar o espinhel em uma área definida (Ivo, 1999) e uma bóia de
sinalização. Os covos são iscados com cabeça de peixes ou ossos de boi, entre outros
subprodutos (Dias-Neto e Dias, 2015). Os covos capturam principalmente siris,
camarão rosa, corvina e parati (Bannwart, 2014).
O puçá para siri é composto por uma rede fina em formato cônico e com um
aro de metal (Figura 34). Preso ao aro saem cordas usadas pelo pescador para
levantar a armadilha para siris. Junto ao petrecho é comum ser colocado pequenas
bóias ou amarrá-lo a uma vara ou bambu fincado ao solo. Durante a pescaria, iscas
(cabeças e sobras de peixes ou camarão) são amarradas para atrair o siri e
constantemente o pescador confere o petrecho, caso alguma captura ocorra. Por esse
motivo, o puçá é mais frequente na pesca para o lazer (Bannwart, 2014).
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Figura 34 – Representação do puçá para siri. Fonte: Bannwart (2014)

Pote
A pesca com o uso de potes é direcionada para a captura do polvo. O espinhel
(conjunto de potes) tem a seguinte constituição (Gamba, 1994; Dias-Neto e Dias,
2015): (i) pote (onde o polvo fica retido); (ii) um grande cabo principal (linha-mestra)
que se prende aos potes (poucas dezenas até 5.000 na pesca industrial); (iii) cabos
secundários, mais finos que o cabo principal e, em intervalos regulares que ligam os
cabos secundários aos potes e (iv) um conjunto com arinque, poita e boia: necessário
para a fixação e a localização do aparelho (Figura 35).
Em função da característica do polvo, que busca e obtém alimento à noite e
durante o dia procura refúgio para se proteger, os potes normalmente são lançados
sobre fundos de cascalho, não muito distantes de áreas com substrato rochoso, onde
os polvos buscam abrigo, sendo uma opção adicional de refúgio (Dias-Neto e Dias,
2015).

Figura 35 - Armadilhas utilizadas na pesca do polvo com potes. Fonte: Gamba
(1994).
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Cerco flutuante
Os cercos flutuantes (Figura 36) se mantém na linha d’água com o auxílio de
bóias ou bombonas plásticas. Pouco seletiva, o cerco fixo flutuante tem ampla
composição de espécies, são elas: anchova, parati, peixe-espada, tainha, corvina,
siris, a tainhota, os bagres e a savelha (Bannwart, 2014).

Figura 36 – Cerco fixo flutuante. Fonte: Bannwart (2014).

Rede de cerco anilhada
Segundo Brasil (2015), a pesca com redes de emalhe de superfície fixa ou de
deriva foi recentemente adaptada para um misto das modalidades cerco e emalhe,
denominada “emalhe anilhado”, preferencialmente utilizado na pesca da tainha. O
nome deste petrecho deriva da presença de anilhas (argolas de metal ou plástico) em
sua base inferior. Sobre elas corre um cabo que permite que a rede se feche, gerando
uma bolsa que retém o pescado (Figura 37). Feitas de fio monofilamento (nylon),
possui malhas de 100 a 120 milímetros e, em média, 1.000 m de comprimento. A
região próxima à base da rede apresenta uma panagem multifilamento com malha de
25 milímetros que atua como um ensacador. Desta forma, as anilhas são adaptadas
para o fechamento da rede, fazendo-as funcionar como pequenas redes de cerco.
Durante a operação de pesca, os pescadores se deslocam rapidamente para
frente do cardume e, ao avistá-lo, soltam uma bandeira com a ponta da rede.
Posteriormente, a embarcação desloca-se ao redor do cardume até alcançar a
bandeira. Unidas as duas extremidades da rede, usa-se o guincho para puxar o cabo
que corre sobre as anilhas e fecha-se a região inferior da rede. Por fim, toda a rede é
içada a bordo (Bannwart, 2014).
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Figura 37 – Barco com rede anilhada ou caça de malha. Fonte: Bannwart (2014).
A rede anilhada exige menor trabalho na retirada do peixe da rede em
comparação ao emalhe e o cerco bate-bate, visto que a maioria do pescado fica retido
em sua bolsa e não emalhado na panagem. Além disso, apresenta maior captura,
impossibilitando a fuga do pescado pela região inferir da rede. As espécies capturadas
por este petrecho são: anchova, abrótea, corvina e bagres (Bannwart, 2014).

Aviãozinho
Nos estuários do sul do Brasil, onde o arrasto de portas é proibido, como na
Lagoa de Imaruí (SC) e na Lagoa dos Patos (RS), o aviãozinho é empregado na
captura de camarões. Trata-se de uma rede de nylon multifilamentado (30 mm) com o
formato cônico, se afunilando até o ensacador. Apresenta duas mangas compridas
com bóias na tralha superior e chumbo na parte inferior da boca da rede (Figura 38).
O aviãozinho captura o camarão à medida que as correntes passam através da
armadilha. A pesca é praticada à noite, colocando-se um foco de luz em cima do
ensacador da rede, mantendo os aros de metal abertos no corpo da rede. Esses aros
possuem redes internas em forma de funil (válvulas) que desembocam no aro
seguinte, funcionando como uma armadilha, pois ao entrarem na rede, os camarões
não conseguem mais achar a saída.
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Figura 38 – Esquerda: Rede de aviãozinho, com as mangas (A), corpo (B), tralha
superior (C) e inferior (D). Direita: Válvulas da rede. Fonte: Bannwart (2014).

Curral de pesca
Os currais de pesca capturam peixes em áreas costeiras dentro de canais, rios
ou lagoas. Sua construção é feita com estacas de madeira que se fixam ao fundo e
são interligadas por cipós ou esteira de taquara (Figura 39), sendo constituídos das
seguintes partes: Espia (parede ou cerca) e Cercado ou chiqueiro (local onde o peixe
fica aprisionado); Na junção da espia com o cercado fica a boca de entrada, que
consiste em uma abertura para dificultar o retorno do peixe.

Figura 39 – Curral de pesca. Fonte: Gamba (1994).

Bernunça
A bernunça é similar a um alçapão (Figura 40), apresentando uma aba móvel
que abre e fecha e é controlada pelo pescador. A pescaria acontece à noite, sendo
usadas lanternas de cabeça para deixar as mãos livres no manuseio do petrecho. É
utilizada nos estuários catarinenses para captura de camarões e, secundariamente,
siris.
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Figura 40 - Bernunça, com destaque para a aba móvel (A) e a corda para puxá-la (B).
Fonte: Bannwart (2014).

Coca
As redes de coca têm um formato cônico, com o ensacador simples, sem
válvulas, onde as extremidades são fixadas em postes, que são usados por dois a
quatro homens para arrastar a rede em águas rasas dos estuários. Esta arte de pesca
é amplamente utilizada por pescadores amadores devido ao baixo custo e a facilidade
de operação. Muito utilizada na Lagoa do Camacho (SC), onde outros petrechos como
o gerival e o aviãozinho são proibidos (Portaria Ibama n° 27, de 1999). A pescaria é
feita à noite com a ajuda de um foco de luz (lampião ou rabicho e bateria) preso a uma
canoa ou objeto flutuante (como isopor) que é puxado na operação (Bannwart, 2014).

Gancho para berbigão
Essa arte de pesca é utilizada na captura de um pequeno molusco, conhecido
por vôngole ou berbigão (Anomalocardia brasiliana) nas regiões de baixios lamoarenosos. O gancho consiste numa gaiola de metal acoplada a um cabo de madeira,
semelhante a um ancinho, pesando aproximadamente 20 kg (Figura 41). Os
pescadores contam com o apoio de bateras ou canoas de pequeno porte e motores
diesel de até 20 Hp para se deslocarem até as áreas de baixios, onde o molusco se
encontra.
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Figura 41 - Pesca com o gancho na Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé
(Florinópolis, SC). Fonte: Bannwart (2014).
Rede de trolha
A rede de trolha é uma rede de cerco, cuja operação de pesca é semelhante a
rede de cerco anilhada, porém sem anilhas. Uma das extremidades da rede apresenta
um sistema de fechamento por argolas. Durante a operação de pesca o cardume é
cercado e a rede puxada, sendo o pescado concentrado na lateral da rede, quando as
argolas fecham a rede e o pescado vem a bordo. A malha da rede apresenta de 70 a
100 mm, sendo feita de fio de nylon monofilamento, e o sacador com panagem
multifilamento. As embarcações são as mesmas utilizadas para as redes de deriva
(Bannwart, 2014).

Zangarilho
Este aparelho de pesca é composto por um peso central com uma coroa de
anzóis (Figura 42). Sua pesca ocorre em embarcações pequenas que ficam próximas
à costa e em locais abrigados como ilhas costeiras. A operação de pesca ocorre
normalmente à noite, sendo utilizada uma fonte luminosa para atrair a espécie-alvo
(lulas). Através de movimentos de subida e descida da linha com o zagarilho na ponta,
a lula é fixada ao anzol, sendo rapidamente puxada para a embarcação pelo pescador.
(Bannwart, 2014).
A lula apresenta bom valor comercial e sua pesca é fonte de renda
complementar para diversas famílias no verão, período em que as demais pescarias
oceânicas não ocorrem tão intensamente, como a pesca da anchova, da corvina e dos
camarões (Bannwart, 2014).
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Figura 42 – Modelos de Zagarilho, usado para pesca de lula. Fonte: Bannwart (2014).
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Apresentação
O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF-Mar é um projeto do
Governo Federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas e a
sociedade civil para promover a conservação da biodiversidade marinha e costeira.
Um dos componentes do GEF-Mar corresponde à Criação e consolidação de Áreas
Marinhas e Costeiras Protegidas, tendo como um dos subprojetos a definição de
Áreas de Exclusão de Pesca. No âmbito desta consultoria estaremos adotando a
definição Áreas de Restrição de Pesca – ARP, do inglês Fisheries Restricted Areas FRA) proposto pela FAO (2013), no âmbito da Comissão Geral de Pesca do
Mediterrâneo. Uma ARP é definida como “Uma zona geograficamente delimitada em
que

todas

ou

algumas

atividades

de

pesca

estão

temporariamente

ou

permanentemente proibidas ou sujeitas a restrições, a fim de melhorar a exploração e
a conservação dos recursos aquáticos vivos colhidos ou a proteção dos ecossistemas
marinhos” (FAO, 2013).
O Código de Conduta da FAO para a Pesca Responsável (1995) enfatiza que a
gestão da pesca deve abarcar objetivos de conservação mais amplos, apontando que
as pescarias devem promover a proteção dos recursos aquáticos vivos, seus
ambientes e áreas costeiras. Na Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável
(2002) foi acordado que os países devem estabelecer uma rede representativa de
Áreas Marinhas Protegidas (AMPs), sendo que muitos países têm respondido a essa
determinação através da implementação de ARPs, como parte dos instrumentos de
gestão ecossistêmica (Cochrane & Garcia, 2009).
Esta consultoria tem como objetivo a proposição de ARPs a partir da
caracterização das principais pescarias artesanais, com descrição detalhada das
áreas de pesca artesanal, das áreas relevantes para conservação de espécies
sensíveis biologicamente e das áreas onde ocorrem interações entre a pesca
artesanal e essas espécies, incluindo os mapeamentos pré-existentes sobre essas
áreas nas regiões Sudeste e Sul do Brasil (estados do RS, PR, SC e SP). A
proposição destas ARPs levou em consideração o diagnóstico presente no Produto 1
e o levantamento da legislação existente sobre restrições temporais e espaciais
relativas as diversas pescarias existentes na área de estudo, incluindo Planos de
Manejo e demais instrumentos normativos presentes em Unidades de Conservação
(UCs).
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1. Introdução
O estabelecimento de Áreas de Restrição de Pesca (ARPs) no Mar Territorial e
na Zona Econômica Exclusiva Brasileira possui relação direta com o cumprimento pelo
país das Metas de Aichi, aprovadas pela Convenção da Diversidade Biológica como
parte do Plano Estratégico 2011-2020. As ARPs contribuem mais diretamente para as
Metas 6 (pesca sustentável), 10 (diminuição da pressão humana sobre recifes de coral
e outros habitats vulneráveis) e 11 (proteção efetiva de no mínimo 10% das áreas
costeiras e marinhas).
O Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP, 2006) é orientado
pela criação de estratégias integradas de conservação e desenvolvimento, e define
“Zona de Exclusão de Pesca” como “uma área costeira ou marinha na qual ocorre o
fechamento temporário ou permanente, por via administrativa, das atividades de
pesca, visando recuperar e/ou manejar estoques pesqueiros”. No anexo da Resolução
CONABIO no 3/2006, a Meta 2.3 estabelece: “10% da Zona Marinha com áreas de
exclusão de pesca, temporárias ou permanentes, integradas às Unidades de
Conservação, criadas para proteção dos estoques pesqueiros”. Visando padronizar a
nomenclatura presente na literatura nacional e internacional, bem como, as normativas
relacionadas ao tema, será adotado o termo “Áreas de Restrição de Pesca” (ARP)
neste relatório.
Neste contexto, é estratégico para a execução do subcomponente “Áreas de
Exclusão de Pesca” do GEF-Mar a identificação e a caracterização das áreas
relevantes para a pesca artesanal e das áreas de interação entre a pesca artesanal e
espécies sensíveis biologicamente, possibilitando o uso dessas informações para
definição de ARPs efetivas para a mitigação de conflitos socioambientais e a
conservação da biodiversidade marinha.
Este produto final inclui uma planilha de Excel com informações sintetizadas
sobre a pesca artesanal na área de estudo e o presente relatório técnico. A planilha de
Excel possui uma aba para cada um dos estados analisados (Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná e São Paulo), com informações sobre: município, comunidade,
pesqueiro (coordenadas geográficas), tipo de pesca, petrecho, espécies capturadas,
fauna acompanhante principal, capturas incidentais e outros impactos (spp.
ameaçadas), impacto da pescaria sobre o ecossistema, tipo de embarcação, período,
volume anual médio pescado (ano), CPUE, pescadores (n), tradicional (S/N),
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embarcações (n), Áreas de Restrição de Pesca (ARPs) existentes, ARPs propostas e
a fonte (numeração com referência bibliográfica completa na última aba). A última aba
ainda apresenta uma legenda das ARPs existentes e propostas, indicando o
instrumento legal, a descrição, a abrangência geográfica e o código. Para uma
referência comparativa com a planilha Excel, foram incluídas tabelas nas seções 3.5 e
4.1 deste relatório, indicando o instrumento legal e o código das ARPs.
Este relatório apresenta uma caracterização das principais pescarias
artesanais, com descrição detalhada das áreas de pesca artesanal, das áreas
relevantes para conservação de espécies sensíveis biologicamente e das áreas onde
ocorrem interações entre a pesca artesanal e essas espécies, incluindo os
mapeamentos pré-existentes sobre essas áreas. O diagnóstico presente no Produto 1
descreve o funcionamento das frotas e dos métodos de pesca, as localidades onde é
praticado e as principais interações com as espécies sensíveis da megafauna
marinha.
A elaboração deste documento buscou responder a três perguntas: (i) Quais as
áreas de maior interação entre a pesca artesanal e espécies ameaçadas/sensíveis?;
(ii) Essas áreas estão protegidas de alguma forma ou em algum grau (UCs ou áreas
de restrição de pesca)? e; (iii) Quais as propostas de áreas de restrição ou quais
trechos do litoral devem receber maior atenção para a delimitação de tais áreas?
O Apêndice 2 descreve as áreas requeridas pelas espécies sensíveis
biologicamente ou ameaçadas de extinção em termos de necessidade de hábitat
(áreas berçários) e de movimentos ontogenéticos (dispersão de larvas e adultos,
mudanças de vida com o crescimento, alimentação sazonal ou migração reprodutiva).
As espécies presentes nesta seção são apresentadas por grupo taxonômico (família,
gênero ou espécie), sendo indicada, através da literatura especializada, as principais
pescarias artesanais que atuam sobre estes grupos. Inicialmente são abordados os
benefícios das AMPs e ARPs para a gestão pesqueira. Posteriormente será
apresentado um levantamento dos diplomas legais em vigor voltados para restrição de
métodos de pesca ou embarcações artesanais de trechos situados nos ambientes
marinhos e costeiros analisados. Por fim, serão propostas ARPs com base em
justificativas associadas a proteção das espécies sensíveis biologicamente ou
ameaçadas de extinção, bem como de suas consequências sociais.
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2. Áreas Marinhas Protegidas, Áreas de Restrição de
Pesca e Gestão Pesqueira
De acordo com Gaines e colaboradores (2010), a menos que os objetivos da
gestão pesqueira e das Áreas Marinhas Protegidas (AMPs) sejam muito diferentes na
forma como são formulados, ambos dependem de abundante e persistentes
populações de organismos marinhos. Cerca de metade dos estudos sobre AMPs
analisados por esses autores (total = 57) sugere que o aumento nos lucros dos
pescadores (aumento na captura, presença de indivíduos maiores e redução nos
custos com deslocamentos) é obtido quando as AMPs são parte das estratégias de
manejo.
AMPs devem ser criadas em locais onde ocorrem agregações reprodutivas de
peixes, ou seja, quando uma ou mais espécies se concentram em locais e momentos
específicos com finalidade reprodutiva (Colin, Sadovy, Domeier, 2003). Angulo-Valdés
& Hatcher (2010) enumeraram 99 benefícios específicos que podem ser esperados
das AMPs, incluindo no-take areas (aqui consideradas como ARPs), sendo que um
terço destes benefícios possui suporte na literatura científica. Aqui serão destacados
somente os benefícios destacados por estes autores que estão diretamente
relacionados a pesca: (i) proteção dos estoques de desova; (ii) aumento da
fecundidade da população; (iii) manutenção da capacidade reprodutiva; (iv)
fornecimento de locais para desova sem distúrbio; (v) garantia de condições viáveis
para desova; (vi) melhoria dos hábitats para desova; (vii) aumento da produção de
ovos e larvas; (viii) fornece exportação de ovos e larvas; (ix) fortalecimento do
recrutamento dos peixes; (x) permite o transbordamento de adultos e juvenis; (xi)
aumenta a abundância de estoques sobrexplotados pela redução da sobrepesca; (xii)
aumento da biomassa do estoque de desova e eleva a densidade de desova e; (xiii)
reduz o impacto genético relacionado a pesca.
A criação de ARPs pode também servir como um tampão para as incertezas
existentes na gestão tradicional da pesca, geradas inclusive por mudanças nas
condições ecológicas (Hilborn et al,. 2004). De acordo com Dahlgren (2014), apesar
dos benefícios para a pesca e a proteção dos ecossistemas, qualquer discussão sobre
ARPs deve partir da conservação das espécies alvo. Normalmente o aumento nas
espécies-alvo é atingido rapidamente (em cerca de cinco anos) com o estabelecimento
de ARPs, porém os resultados que dependem de interação trófica ou aumento nos
predadores de topo de cadeia podem levar décadas (Fox et al., 2012).
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A maioria dos estudos sobre ARPs examina o seu efeito sobre a densidade,
biomassa e tamanho das espécies alvo. Com 10 anos de comparação entre locais
dentro e fora de uma reserva marinha no Golfo da Califórnia (México), foi constatado
um aumento absoluto de 436% na biomassa de peixes (Aburto-Oropeza et al., 2011).
A biomassa dos predadores de topo e dos carnívoros aumentou em onze e quatro
vezes, respectivamente, e os autores atribuem esses resultados a uma combinação de
fatores sociais e ecológicos.
Revisando 221 estudos de 108 ARPs, Lester et al. (2009) constatou aumentos
na biomassa (446%), densidade (166%) e tamanho individual (28%) em relação às
áreas abertas para pesca. Em ARPs os peixes são 66% mais abundantes do que fora,
especialmente para as espécies de grande porte (Molloy et al., 2009). Comparando
ARPs de ambientes temperados e tropicais, Babcock et al. (2010) encontrou que as
populações das espécies exploradas aumentaram em 78% nas reservas estudadas.
Uma revisão de 89 estudos publicados comparando densidade, biomassa por unidade
de área e tamanho médio dos peixes e invertebrados, indicou que dentro das ARPs a
densidade era o dobro, a biomassa quase o triplo e os organismos cresceram 20-30%
mais em relação às áreas não protegidas (Halpern, 2003).
Devido às lacunas de monitoramento existentes no Brasil, há poucas
evidências dos benefícios das ARPs para a produção pesqueira, com exceção das
iniciativas de monitoramentos em AMPs. Em dois anos de monitoramento na Área de
Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais (PE e AL), os pesquisadores constataram
um aumento médio de quatro vezes na densidade de peixes dentro das ARPs em
relação às áreas abertas (Ferreira e Maida, 2007). A ARP neste caso envolveu a
proibição durante o período de três anos (posteriormente foi renovada) de todos os
tipos de pesca e exploração, visitação, atividades náuticas e turísticas. Para que essa
proposta funcionasse foram envolvidas diversas organizações que contaram com
financiamento por meio do Projeto “Recifes Costeiros” (Ferreira, Maida, Messias,
2007).
Em cinco anos de monitoramento dentro e fora da ARP na Reserva Extrativista
(RESEX) Corumbau (Bahia), foi constatado aumento de biomassa das principais
espécies-alvo (Moura, et al., 2007), com destaque para o badejo (Mycteroperca
bonaci). Outra iniciativa brasileira de destaque é o projeto “Meros do Brasil”, que vem
buscando a criação de AMPs em rede, visando a conservação de agregações
reprodutivas de peixes, principalmente do mero (Epinephelus itajara) e os seus
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ambientes associados, como manguezais, corais e costões rochosos (Gerhardinger et
al., 2007).
Após esta breve apresentação sobre os benefícios das AMPs e ARPs para a
gestão pesqueira, a seguir serão identificadas as ARPs existentes para pesca
artesanal na área de estudo para, posteriormente, serem levantados argumentos que
justifiquem a proposição de novas ARPs.

3. Áreas de Restrição de Pesca Artesanal existentes
Esta seção buscou realizar uma Análise de Lacunas de Proteção (Gap Analysis),
que parte do pressuposto de que, para propor proteções adicionais, é preciso entender
o nível de proteção já estabelecido pelos diplomas legais existentes. Algumas regras
que criam áreas de restrição para a pesca artesanal se aplicam em toda a área de
estudo e serão citadas abaixo. Cabe destacar que, na legislação descrita a seguir não
foram incluídas as regulamentações aplicadas para os estuários, as restrições de
tamanho de malha e os períodos de defeso, que limitam temporalmente a operação de
frotas específicas.
A Portaria SUDEPE N° 681 de 1967 proíbe a colocação de artes de pesca fixas ou
flutuantes nas zonas de confluência de rios, lagoas e corredeiras. Esta Portaria define
como zona de confluência, a extensão de 1.000m do acidente geográfico anterior à
sua junção no mar, rio ou lagoa. A Portaria no 24, de 23 de maio de 2018
complementa esta norma, definindo como desembocaduras estuarino-lagunares, as
áreas compreendidas a 1.000m da boca da barra para fora, em direção ao oceano, a
200m à montante da boca da barra para dentro do rio ou estuário e de 1.000m de
extensão nas margens adjacentes às desembocaduras dos rios ou estuários.
Portaria SUDEPE N° N-26 de 1983 proíbe, em todos os Estados das regiões
Sudeste e Sul, o arrasto de portas ou parelhas, cujas malhas no túnel e no saco sejam
inferiores a 90 mm, após 3MN de distância da linha praia (exceto para a pesca do
camarão), após três milhas de distância da linha praia. Proíbe a pesca com a
utilização de redes de arrasto de qualquer tipo, a menos de 3NM da costa do Estado
do Rio Grande do Sul, exceto redes de arrasto de praia, desde que possuam malha de
100 mm (cem milímetros), medida tomada entre ângulos opostos da malha esticada, e
sejam arrastadas sem tração mecânica
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A IN Interministerial MPA/MMA N° 12 de 2012 cria quatro áreas de restrição de
pesca de emalhe especificadas em seu Anexo II, mas que, pela distância da costa, se
aplica mais a pesca industrial (Figura 01). O artigo 6º desta IN está voltado para a
pesca artesanal, pois proíbe o uso de redes de emalhe por embarcações motorizadas
até a distância de 1MN a partir da linha de costa. O comprimento das redes de
embarcações não motorizadas não pode ultrapassar 1.000m na área de estudo. A
norma define outras áreas de restrição a pesca apresentadas nos tópicos posteriores
desse relatório.
A IN MPA Nº 4, de 2013 restringe o uso da rede de emalhe anilhada (malha
superior a 70 mm entre nós opostos), no litoral dos Estados de São Paulo, Paraná e
Santa Catarina, antes de 800m da linha de praia e após 5MN.
Visando regular a pesca da tainha, a Portaria Interministerial SG-PR/MMA Nº
24 de 15 de maio de 2018 proíbe a pesca na modalidade cerco (com exceção do calão
móvel praticado ao sul de Laguna-SC) no período entre 1º de junho e 31 de julho, a
partir da linha de costa até a distância de 5MN nos Estados de Santa Catarina, Paraná
e São Paulo e 10MN no Rio Grande do Sul. Também é proibida a pesca
desembarcada na modalidade de emalhe fixo ou deriva no raio de 150m ao redor das
ilhas, lajes e costões rochosos do litoral. São proibidos os métodos e instrumentos de
redes de trolha, cercos flutuantes, redes de emalhe, uso de faróis manuais, anzóis,
fisgas e garatéias, no período de 1º de maio a 31 de dezembro, no litoral do estado de
Santa Catarina, a menos de 300m dos costões rochosos e a menos de 1MN da costa,
nos locais onde ocorre a prática tradicional de arrastão de praia com canoas a remo. A
Portaria proíbe o uso de todas as modalidades de pesca, exceto tarrafa, no período de
15 de março a 15 de setembro, em todas as desembocaduras estuarino-lagunares do
litoral das regiões Sudeste e Sul. A Portaria também proíbe a modalidade de emalhe
costeiro de superfície e emalhe anilhado, com embarcações motorizadas, na faixa de
1MN medida a partir da linha de costa.
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Figura 01 - Áreas de Restrição para a pesca de emalhe. As Áreas 2 e 3 tiveram seus
limites alterados pela IN Interministerial MPA/MMA Nº 5 de 2013. Fonte: IN
Interministerial MPA/MMA N° 12 de 2012.

3.1. Rio Grande do Sul

No estado do Rio Grande do Sul, a pesca artesanal com redes de arrasto de
qualquer tipo, com exceção do arrasto de praia com malhas de 100 mm sem tração
mecânica, está proibida a menos de 3MN da costa pela Portaria SUDEPE N° N-26 de
1983.
A Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA no 4 de 16 de outubro de
2013 proíbe anualmente o emprego de redes de emalhe de superfície no período de
15 de junho a 30 de agosto, na área compreendida entre o Farol de Mostardas/RS,
sendo as coordenadas definidas em Datum WGS 1984, -31,248056 -50,973611, até a
fronteira sul do Estado do Rio Grande do Sul. Para esta área, a norma proíbe também
o emalhe costeiro diversificado a partir da linha de costa até a distância de 1MN.
Durante o período de 15 de junho a 30 de agosto, a frota que opera no emalhe
costeiro diversificado é proibida de pescar as áreas presentes nas Figura 2 e também:
I - a partir da linha de costa até a distância de 4MN do Farol do Albardão/RS até o
Farol do Sarita, sendo as coordenadas definidas em Datum WGS 1984, -33,203 52,708 e -32,63 -54,432, respectivamente; e II - a partir da linha de costa até a
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distância de 4MN do Farol de Conceição até o Farol de Mostardas, sendo as
coordenadas definidas em Datum WGS 1984, -31,729 -51,481 e -31,248056 50,973611, respectivamente.

Figura 2 – Áreas de Restrição da frota de Emalhe Costeiro Diversificado durante o
período de 15 de junho a 30 de agosto. Fonte: Anexo I da Instrução Normativa
Interministerial MPA/MMA no 4 de 16 de outubro de 2013.

3.1.1. TRECHO 1: Litoral Sul

A Portaria IBAMA no 80 de 11 de dezembro de 2003 proíbe a pesca na
modalidade de cerco na região oceânica de acesso ao Estuário da Lagoa dos Patos,
na área compreendida entre as distâncias de 20km do molhe oeste para sul da Barra
do Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul e 20km do molhe leste para norte até
a distância de 5MN da linha da praia, considerando como indicadores físicos visuais
na região costeira o navio (encalhado) "Altair" e a entrada de São José do Norte.
O artigo 7º da IN Interministerial MPA/MMA N° 12 de 2012 proíbe a pesca
(artesanal) de emalhe por embarcações motorizadas até a distância de 5MN, a partir
da linha de costa, do farol do Albardão/RS até o limite sul do Estado do Rio Grande do
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Sul, sendo as coordenadas definidas em Datum WGS 1984, -33,202460 S -52,706037
W. O artigo 8ª também proíbe a pesca artesanal, exceto para a pesca de cabo ou
calão de praia, na área de restrição para proteção do boto: Barra de Rio Grande, na
região oceânica de acesso ao Estuário da Lagoa dos Patos, na área compreendida
entre as distâncias de 20km do molhe oeste para sul da Barra do Rio Grande, no
Estado do Rio Grande do Sul e 20km do molhe leste para norte até a distância de
1MN da linha da costa, considerando como indicadores físicos visuais na região
costeira o navio encalhado ''Altair'' e a entrada de São José do Norte, e para dentro do
Estuário, até a ponta dos pescadores acompanhando os molhes (Figura 03).

Figura 03 - Áreas de restrição para a pesca de emalhe próximo a barra de Rio
Grande, descrita no artigo 8ª.Fonte: IN Interministerial MPA/MMA N° 12 de 2012.
No Litoral Sul, existe uma AMP que possui interface entre os ambientes costeiro e
marinho e uma proposta de criação de uma AMP, voltada para o ambiente marinho. O
Parque Nacional (PARNA) da Lagoa do Peixe (criado pelo Decreto no 93.546 de 6 de
novembro de 1986) está situado nos municípios de Tavares e Mostardas e, apesar do
seu território ser quase totalmente costeiro e estuarino, possui uma faixa, variando de
cerca de 1km (norte) a 2,7km (sul) de largura e aproximadamente 38km de extensão,
que contempla o ambiente marinho. Na área marinha do PARNA da Lagoa do Peixe
todos os métodos de pesca são proibidos. Além do PARNA da Lagoa do Peixe, estão
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em curso estudos para a criação do PARNA Marinho do Albardão, nos municípios de
Santa Vitória do Palmar e Rio Grande.

3.1.2. TRECHO 2: Litoral Norte

Em Torres, a Portaria SUDEPE/RS Nº 006 de 1984 proíbe as seguintes
pescas: todas as artes, com exceção de carretilha, tarrafa e espinhel (a rede de
espera é proibida até 500m da costa marítima), do Molhe da Barra de Torres até a
pedra da praia de Itapeva; de espinhel e de tarrafa (permitido somente entre 18h e 6h)
no local denominado Torre de Centro e; o uso de redes, no oceano, a uma distância
de 1.000m da Boca da Barra do Rio Mampituba.
A Portaria SUDEPE N-51 de 1987 proíbe a pesca a 500m para todos os lados
da Ilha dos Lobos, em Torres. No Litoral Norte há uma Reserva de Vida Silvestre
(REVIS) Federal, instituída pelo Decreto s/n de 4 de julho de 2005 e situada há cerca
de 1km da Praia dos Molhes, ao norte do município de Torres, na divisa com Santa
Catarina. A REVIS Ilha dos Lobos possui 142,39 ha que inclui a própria ilha e um
quadrado de 1Km2 no seu entorno, que corresponde a uma distância de 500m para
todos os lados da ilha. Por pertencer à categoria de proteção integral, não são
permitidas atividades de pesca no interior desta UC.
A Instrução Normativa MMA no 17 de 2004 disciplina a pesca no complexo
estuarino de Imbé, Tramandaí e Osório e proíbe a pesca no canal de desembocadura
da lagoa de Tramandaí e da Boca da Barra até 3.000m em direção ao oceano, 2.000m
ao norte e 3.000m ao sul, até uma linha reta que liga o aterro da rodoviária antiga (S
29° 59' 10.9” W 50° 08' 50.3”) até o pontal do Capão Grande (S 29° 59' 10,5” W 50°
09' 10,0”) até a divisa do CECLIMAR (S 29° 58' 25.5” W 50° 08' 18.5”). Nesta área são
proibidas: I. redes de arrasto de qualquer natureza; II - espinhel que ultrapasse um
terço do ambiente aquático; III - redes de espera colocadas a menos de 100m de
distância umas das outras e colocadas a menos de 200m da zona de confluência de
rios e lagoas, corredeiras, cachoeiras e escadas de peixes; IV - redes de espera nos
rios, canais e foz; e V - a pesca pelo método denominado batuque ou batela. Nesta
área também é proibida a pesca num raio de 200m da foz dos canais e dos rios que
interligam ou deságuam nas lagoas.
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3.2. Santa Catarina
A Portaria SUDEPE n° 51-N de 26 de outubro de 1983 proíbe, em Santa
Catarina, a pesca de arrasto, sob qualquer denominação, nas baías e lagoas
costeiras, canais e desembocaduras de rios (estuários).
A Portaria IBAMA N° 107-N de 1992 proíbe a pesca de arrasto pelos sistemas
de portas e de parelhas por embarcações maiores que 10 TAB (Toneladas de
Arqueação Bruta): i) a menos de 3MN de costa entre São João do Sul (atualmente
Passo de Torres) e Cabo de Santa Marta Grande e; ii) a menos de 1MN da costa, a
contar das pontas mais avançadas, entre o cabo de Santa Marta Grande e Itapoá.
A Portaria IBAMA/SC N° 54-N de 1999 proíbe a utilização de redes de emalhar
fixas (redes de calão), com fixação através de âncoras, sacos de pedras e poitas no
litoral Santa Catarina. Entre Laguna e Passo de Torres são estabelecidas
regulamentações de comprimento e malha e outras condições para uso das redes de
calão, pandorga ou japonesa e arrasto de praia.

3.2.1. TRECHO 1: Litoral Sul
A Portaria IBAMA nº 44 de 2001 proíbe a pesca com redes de emalhar fixa ou
à deriva na praia, a uma distância de menos de 1.000m ao norte e ao sul da boca da
barra do Rio Araranguá.
A Portaria IBAMA N° 27-N de 1999 proíbe a pesca nos lados Sul e Norte da
boca da Lagoa do Camacho, na área entre 100m e 300m, exceto para a pesca que
utilize as seguintes artes: tarrafa, molinete e linha de mão.

3.2.2. TRECHO 2: Litoral Centro
A Portaria SUDEPE n° 08 de 11 de março de 1982 proíbe a pesca com
qualquer equipamento, sob a Ponte "Colombo Machado Salles" em Florianópolis/SC,
no trecho que cobre seu vão central.
A Reserva Biológica (REBIO) Marinha do Arvoredo é um UC de Proteção
Integral de 17.800 ha, onde qualquer tipo de pesca é proibido. Engloba as águas dos
municípios de Florianópolis, Governador Celso Ramos, Porto Belo, Bombinhas e
Tijucas. Sua poligonal engloba as Ilhas do Arvoredo, Deserta, Calhau de São Pedro e
Galés, bem como o oceano no seu entorno imediato. O Plano de Manejo é
regulamentado pela Portaria IBAMA Nº 81-N, de 10 de 2004, que estabelece seu
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zoneamento. Há iniciativas em curso nesta UC para diminuição do impacto da pesca
de arrasto de portas, através de mecanismos de mitigação.
A APA Federal de Anhatomirim possui 4.750 ha, sendo parte inserida no bioma
marinho (79%) e parte no terrestre, cobrindo 21% do município de Governador Celso
Ramos. A parte marinha compreende a Baía de Tijucas, litoral de Bombinhas, Porto
Belo (sul), Tijucas e Governador Celso Ramos, bem como o litoral norte de Biguaçú
(ponta oeste da Baía Norte de Florianópolis). A APA prevê cinco zonas de manejo em
área marinha (Figura 04), sendo elas: Zona Marinha de Proteção dos Estoques
Pesqueiros (ZPEP), Zona Marinha de Proteção dos Botos (ZPB), Zona Marinha de
Uso Especial (ZUUR), Zona Marinha de Uso Múltiplo (ZMUM) e Zona Marinha de
Normatização do Arrasto (ZMNA).

Figura 04 – Zonas de Manejo da Área de Proteção Ambiental do Anhatomirim. Fonte:
Plano de Manejo.
A ZPEP permite somente os seguintes métodos de pesca profissional: linha,
tarrafa, puçá de siri, cerco de parati e catueiro para bagre. Na ZPB a pesca de arrasto
é proibida e as demais pescas profissionais devem seguir as regras do Plano de
Manejo. Na ZMNA, a pesca de arrasto está sujeita as normativas decorrentes de
experimentos conjugando o saber técnico-científico e o tradicional, visando
estabelecer técnicas de menor impacto.
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Na Baía Sul de Florianópolis, entre o Saco dos Limões e o aeroporto, está
localizado a Reserva Extrativista (RESEX) Marinha do Pirajubaé. No entanto, esta UC
não dispõe de Plano de Manejo e suas ações estão voltadas para a organização dos
extrativistas do berbigão (Anomalocardia brasiliana).

3.3.3. TRECHO 3: Litoral Norte
A Instrução Normativa MMA N° 20 de 2005 proíbe a pesca com redes de
emalhar ancoradas (fixas) ou derivantes (caceia) (i) nos 500m ao norte e nos 500m ao
sul da boca da barra do rio Itapocu (municípios de Araquari e Barra Velha) e; (ii) nos
1.000m da boca da barra em direção ao oceano.
A Portaria IBAMA N° 84 de 15 de julho de 2002 proíbe, no interior da Baia da
Babitonga, a pesca com o uso dos seguintes métodos ou petrechos: I) redes tipo
feiticeira; e II) arrasto de qualquer natureza, com exceção do uso da rede de gerival
(especificado pela Portaria). A Portaria proíbe também a pesca com rede de caceio e
com gerival, empregando ou não tração motorizada, no interior de rios que
desembocam na Baía de Babitonga; em áreas a menos de 200m de suas zonas de
confluência; e em áreas a menos de 100m do entorno das encostas rochosas, ilhas,
parcéis e áreas de baixios.

3.3. Paraná
A APA Federal de Guaraqueçaba foi criada pelo Decreto nº 90.883 de 31 de
janeiro de 1985, possui uma área de 282.444 ha e está situada na Baía de Paranaguá.
De acordo com o seu zoneamento, não é permitido o uso de cerco fixo e rede de
espera até 100m das embocaduras dos rios e o uso de “feiticeiras” nas baías, canais e
rios.
A Portaria IBAMA-PR n° 03/1989 proíbe todas os métodos, modalidades e
petrechos de pesca, com exceção da linha de mão, caniço simples e com molinete,
sendo permitido entre 01/Jan e 15/Out o uso de espinhel, nos rios que desembocam
nas baías de Paranaguá, Antonina, Guaraqueçaba, Laranjeiras, Pinheiro e Guaratuba.
A Portaria IBAMA/PR n° 01 de 2 de fevereiro de 1990 proíbe a pesca com o emprego
de redes de quaisquer tipos, na baía de Guaratuba, se sobrepondo a Portaria IBAMA
12 de 20 de março de 2003.
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A Portaria IBAMA N° 102 de 24 de setembro de 1992 proíbe a pesca com
redes de qualquer tipo e tamanho de malha na região compreendida entre o "Moeirão"
e o Rio Itinga, a uma distância de até 1.852m da costa, abrangendo as Ilhas Lamim,
na Baía de Paranaguá, localidade de Eufrasina, no Estado do Paraná, com exceção
dos seguintes métodos de pesca: I) linha de mão, caniço simples, molinete e espinhel
e; II) tarrafa para a pesca de camarões e peixes, com malha igual ou superior a 25mm
entre nós opostos.
A Portaria IBAMA 12 de 20 de março de 2003 especifica os métodos,
modalidades e petrechos de pesca permitidas para as áreas estuarinas e lagunares do
Estado do Paraná, explicitando a proibição: a) da pesca de arrasto, com ou sem
portas; b) do uso de redes de cerco, tipo traineira, com sistema de fechamento de
tralha inferior (anilhas), independentemente do tamanho da malha ou da embarcação;
c) do uso de redes de qualquer espécie, num raio de 200m das zonas de confluência
dos rios que desembocam nas baias, ou áreas lagunares e estuarinas do Estado do
Paraná; d) do uso de espinhel de comprimento superior a 1/3 (um terço) da largura do
ambiente aquático e com distância mínima, entre si, inferior a 100m, nos rios que
desembocam nas baias do litoral paraense e; o uso de rede de caceio ou de emalhar,
com malha inferior a 60 mm na área da plataforma continental do litoral paranaense.
A IN MMA N° 29 de 2004 proíbe: (i) qualquer tipo de pesca de arrasto com
portas, a menos de 1MN da costa do estado do Paraná; (ii) a pesca de arrasto com
portas por embarcações maiores de 10 TAB, a menos de 1,5 MN da costa do estado
do Paraná e; (iii) a pesca de arrasto pelo sistema de parelhas e a pesca de cerco, por
qualquer embarcação, a menos de 5MN da costa do estado do Paraná.
A Portaria IAP 186 de 20 de Outubro de 2006 proíbe o uso de redes de
quaisquer tipos, na Baía de Guaratuba, com exceção dos finais de semana, feriados e
mês de janeiro, aos pescadores profissionais, e o uso de redes de caceio (malha
superior a 10 cm), nas águas interiores da baía de Guaratuba, limitadas por uma linha
partindo da sede da COOPESPAR, tendo como marco o Costão da Ilha da Sepultura,
seguindo por esta até a ponta oeste, daí em linha reta até a Ilha do Rato, seguindo por
linha reta até o Iate Clube de Guaratuba. Tendo como referência as seguintes
coordenadas: Ponto 1 22J0739999UTM136088 caixa d’água – COOPESPAR; Ponto 2
22J0741158UTM7137313 costão da ilha da sepultura – Ponta Leste; Ponto 3
22J0742691UTM7137757 costão da ilha da sepultura – Ponta Oeste; Ponto 4
22J0743259UTM7137237 ilha do rato; Ponto 5 22 J0742360UTM7136086 iate club de
Guaratuba.
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O Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais foi criado em pela Lei nº
12.829, de 20 de junho de 2013 e corresponde a um arquipélago situado entre a Baía
de Guaratuba e o Complexo Estuarino de Paranaguá, compreendendo três ilhas
desabitadas, distantes da costa por cerca de 7MN, e um quadrilátero formado pela
ligação de quatro pontos com as seguintes coordenadas: Ponto 1: 25.43.13 S e
048.22.26 W; Ponto 2: 25.44.27 S e 048.22.53 W; Ponto 3: 25.45.47 S e 048.19.49 W;
e Ponto 4: 25.44.33 S e 048.19.21 W. A pesca não é permitida, por ser tratar de uma
UC de Proteção Integral, no entanto, vem tramitando um processo junto ao ICMBio
para construção de um Termo de Compromisso (Procedimento Administrativo n.
1.25.007.000230/2014-98) firmado entre o ICMBIO, a UFPR, as Colônias de
Pescadores de Matinhos e Pontal do Paraná e o Ministério Público Federal de
Paranaguá. O Termo de Compromisso é um instrumento transitório, que permite,
mediante monitoramento, o uso e acesso aos recursos naturais, por populações
tradicionais, em Unidades de Conservação de Proteção Integral.

3.4. São Paulo

A Portaria SUDEPE n° 331 de 1969 proíbe o emprego de arrasto de portas ou
mesmo pelo sistema de parelhas, em áreas costeiras com profundidades inferiores a
15m, aos barcos maiores de 5 toneladas de carga. Além disso, a Portaria SUDEPE N°
N-54 de 1984 proíbe a pesca de arrasto de portas por embarcações maiores que 10
AB a menos de 1,5MN da costa do estado de São Paulo.
Em todo o litoral paulista a pesca de caceio de praia é restrita no período das
9:00 hs às 19:00 hs nas águas das praias urbanizadas ou de grande frequência de
banhistas (Portaria IBAMA Nº 133-N de 1992). No litoral de São Paulo também há
restrições (Portaria SUDEPE N° 13/1977) para o uso do puçá de arrasto ou picaré em
dias e horárias determinados nas áreas urbanizadas ou com grande freqüência de
banhistas.
A Lei no 10.019 de 1998 que dispõe sobre o Plano Estadual de Gerenciamento
Costeiro, proíbe a pesca de arrasto com utilização de parelha em toda a Zona Costeira
do estado de São Paulo. A Zona Costeira é definida em lei como o espaço geográfico
delimitado na área marinha até a isóbata de 23,6m.
A Estação Ecológica (ESEC) Tupiniquins compreende duas ilhas no Litoral Sul
(Ilha do Cambriú e Ilha do Castilho) e três ilhas no Litoral Centro (Ilha Queimada
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Pequena, Ilhota das Gaivotas e Ilha de Peruíbe), bem como o seu entorno de 1 km.
Por ser uma UC de Proteção Integral, qualquer modalidade de pesca no seu interior,
inclusive o fundeio, são proibidos. A ESEC Tupiniquins protege 1.680 ha de área
marinha, abrangendo os municípios de Cananéia, Itanhaém e Peruíbe.
Todo o litoral paulista é protegido pelas APAs Marinhas Estaduais (Litoral Sul,
Centro e Norte) que tiveram seu Plano de Manejo suspenso em 2016, mas que pode
ser retomado e estabelecer ARPs. As APAs Marinhas restringem a pesca de arrasto
com a utilização de sistema de parelha de barcos de grande porte e a pesca com
compressor de ar ou outro equipamento de sustentação artificial, em qualquer
modalidade (Decreto Nº 53.525, 53.526 e 53.527 de 8 de outubro de 2008). O
tamanho das embarcações não é definido por esta norma, cabendo esta definição à
Secretaria de Meio Ambiente, ouvindo o Conselho Gestor das APAs.

3.4.1. TRECHO 1: Litoral Sul
A Portaria SUDEPE-SP N° 10 de 1978 proíbe a pesca em toda a extensão da
orla marítima próxima à Base de Pesquisa do Instituto Oceanográfico da Universidade
de São Paulo, em Cananéia/SP, até a distância de 30m da costa, a contar da linha de
baixa-mar.
A Portaria SUDEPE N° 34 de 1982 interdita pesca no trecho entre a foz do
Ribeira do Iguape junto ao mar, e a linha que liga dois marcos de concreto cravados
nas duas margens do referido rio, salvo no período da Manjuba, entre 15 de setembro
a 31 de março.
A Portaria SUDEPE N° 4-N de 1987 estabelece uma ARP a distância de 300m
ao redor da Ilha de Bom Abrigo. A Portaria SUDEPE N° 18-N/1987 proíbe a pesca por
qualquer modalidade em Iguape e Cananéia, nas seguintes coordenadas: Ponto A-Lat.
25°05'33" S e Long. 48°01’00" W; Ponto B-Lat. 25°05'33" S e Long. 47°58’00" W;
Ponto C-Lat. 25°08'00" S e Long. 48°00’00" W; Ponto D-Lat. 25°08’00" S e Long.
48°02’00" W.
A IN MMA nº 33 de 17 de junho de 2004 proíbe a pesca da manjuba, com
qualquer petrecho, nas bocas das barras do rio Ribeira de Iguape e do Icapara, na
Praia do Leste e no Canal do Valo Grande, e com a manjubeira (rede de cerco) no Mar
Pequeno, com exceção do Rio Ribeira de Iguape até os locais conhecidos como Praia
do Lagarto e Prainha, no Costão do Icapara até a Pedra do Jejava; e na margem da
Ilha Comprida até o Hotel Maré Alta. Esta norma também proíbe a pesca da manjuba
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com corrico (rede de emalhe de superfície), com exceção do Mar Pequeno (ou Mar de
dentro) até o Subaúna, e também no Rio Ribeira de Iguape até os locais conhecidos
como Praia do Lagarto e Prainha.
A Resolução SMA 64 de 2016 limita a pesca com rede de emalhe da linha de
costa até 1,5MN para as embarcações com arqueação bruta acima de 10 até 20. Além
disso, esta Resolução limita, para qualquer tamanho de embarcação, a pesca com
redes de emalhe em distâncias menores que 500m de costões rochosos, ilhas
marinhas, lajes, parcéis e formações coralíneas.

3.4.2. TRECHO 2: Litoral Centro
A Portaria IBAMA N° 1.132 de 1989 criou uma ARP no município de São
Sebastião com os limites sobrepostos à Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE)
de São Sebastião, limitada pelas seguintes coordenadas geográficas: Latitude
Longitude 23º49'30” S 45º25'24" W 23º49'30" S 45°25'18" W 23º49'45” S 45º25'18" W
23º49'45” S 45º25'36" W 23º49'42" S 45º25'36" W.
A Portaria IBAMA-SP N° 02/1994 proíbe a pesca no Parque Estadual Marinho
de Laje de Santos (Decreto SP n° 37.537/93), ao redor da Laje de Santos
compreendendo um polígono de 5.000 ha.
O Decreto Gov/SP nº 37.536/1993 criou o Parque Estadual Xixová-Japuí
(PEXJ) que, em seu Plano de Manejo de 2010, estabelece uma Zona de Uso
Extensivo Marinho, a qual corresponde a 250m a partir da linha da costa do PEXJ,
incluindo o Parcel dos Moleques, da ponta do costão do Paranapuã até o limite da
Praia Grande. Nesta zona as embarcações motorizadas só podem adentrar mediante
autorização do PEXJ e a pesca não é permitida.
A Resolução SMA 21/2012 proíbe todas as modalidades de pesca no setor
Itaguaçu da APA Marinha Litoral Centro, criada pelo Decreto Estadual n° 53.526 de
2008.
A Resolução SMA 51/2012 proíbe o emprego do arrastão-de-praia, picaré, rede
de emalhe simples para caceio-de-praia, rede feiticeira ou tresmalho para caceio-depraia e tarrafa nas desembocaduras de rios, definidas para efeito desta Resolução
como as áreas distantes até 500m em direção ao mar e nas margens adjacentes.
A Lei Estadual no 14.982 de 2013 criou o Refúgio de Vida Silvestre (REVIS)
estadual das Ilhas do Abrigo e Guararitama nas áreas das ilhas marítimas do Abrigo
(também conhecida como Guaraú) e Guararitama e seu entorno. Localizado em
Peruíbe e compondo uma área de 481 ha, a REVIS Ilhas do Abrigo e Guararitama é
24

uma UC de Proteção Integral (qualquer modalidade de pesca é proibida) com o
seguinte perímetro: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas
N 7.303.262,58m e E 299.419,34m; 180°00’00” e 2.199,00 m até o vértice 2, de
coordenadas N 7.301.063,66m e E 299.419,34m; 270°00’00” e 2.187,00 m até o
vértice 3, de coordenadas N 7.301.063,65m e E 297.232,12m; 0°00’00” e 2.199,00 m
até o vértice 4, de coordenadas N 7.303.262,60m e E 297.232,12m; 90°00’00” e
2.187m até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste perímetro.
O Decreto Estadual Nº 58.996 de 2013 que dispõe sobre o Zoneamento
Ecológico-Econômico do Setor da Baixada Santista proíbe o uso do arrasto-de-praia,
picaré, rede de pano simples para caceio-de-praia, rede feiticeira ou tresmalho para
caceio-de-praia e tarrafa a uma distância de até 500m das desembocaduras de rios
em direção ao mar em todo Litoral Centro. Esta mesma legislação proíbe o arrasto
motorizado na faixa de 800m a partir da costa estabelecida pela zona Z1M e Z5M e a
pesca artesanal em embarcações acima de 12m na faixa de 7 km estabelecida pela
zona Z2M.

3.4.3. TRECHO 3: Litoral Norte

A Portaria IBAMA N° N-1.132 de 1989 proíbe a pesca amadora e profissional
na área do município de São Sebastião limitada pelas seguintes coordenadas
geográficas: Latitude Longitude 23º49'30” S 45º25'24" W 23º49'30" S 45°25'18" W
23º49'45” S 45º25'18" W 23º49'45” S 45º25'36" W 23º49'42" S 45º25'36" W.
A Portaria SUDEPE N° 08/1979 define uma ARP de 20m a partir das linhas de
base reta das pontas mais avançadas, ao redor da Ilha das Cabras (Ilhabela). A
Portaria SUDEPE N° 56 de 1983 cria ARP ao redor da Ilha Anchieta, município de
Ubatuba.
O Santuário Ecológico Municipal da Ilha das Cabras (Decreto Municipal de
Ilhabela nº 953/92) foi criado para proteger parte do ecossistema marinho do Canal,
zona costeira entre as praias do Portinho e das Pedras Miúdas (incluindo o entorno do
ilhote das Cabras). Com 50m de largura e 1.500m de extensão, permite apenas a
pesca artesanal, com anzol, covos e redes de malha.
O Decreto Estadual 49.215 de 2004 que dispõe sobre o Zoneamento
Ecológico-Econômico do Litoral Norte proíbe a pesca de arrasto e a captura de iscaviva nas baías e até a isóbata 23,6m.
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O Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) do Arquipélago de
Alcatrazes (criado pelo Decreto Federal de 2016) foi elaborado em conjunto com a
ESEC Tupinambás (criada pelo Decreto Federal nº. 94.656 de 1987). A ESEC
Tupinambás possui um conjunto de ilhas e seu entorno de 1 km que está sobreposto
ao REVIS do Arquipélago de Alcatrazes, e outro conjunto (Ilha das Cabras, Ilha das
Palmas e Ilhote) localizado ao lado da Ilha Anchieta, no município de Ubatuba. A
REVIS do Arquipélago de Alcatrazes fica localizada em frente ao município de
Bertioga, mas ocupa o mar territorial do município de São Sebastião. O refúgio
engloba todo o arquipélago e expressivo entorno marinho, totalizando 67.409ha,
sendo a maior UC marinha de proteção integral da área de estudo. A pesca também é
proibida na zona de amortecimento do REVIS de Alcatrazes.
Na APA Marinha do Litoral Norte, criada pelo Decreto Estadual n. 53.525 de
2008, são consideradas áreas de manejo especial para a proteção da biodiversidade,
o combate de atividades predatórias, o controle da poluição e a sustentação da
produtividade pesqueira: I - no Município de Ubatuba: Tamoio e Ilha do Mar Virado; II no Município de Caraguatatuba: Ilha do Massaguaçu, Ilhotas da Cocanha e Ilha
Tamanduá; III - no Município de São Sebastião: Itaçucê, Toque - Toque, Apara,
Boiçucanga, Ilha Montão de Trigo e Ypautiba. A Resolução SMA n. 69 de 2009 proíbe
a pesca de arrasto com uso de sistema de parelha de barcos de grande porte e a
pesca com compressor de ar ou outro equipamento de sustentação artificial, em
qualquer modalidade.
O Zoneamento Ecológico-Econômico de São Paulo, estabelecido pelo Decreto
Estadual n. 62.913 de 2017, cria a zona 1 Marinha (Área Especialmente Protegida),
que abrange as Unidades de Conservação de Proteção Integral federais, estaduais e
municipais. No artigo 41 proíbe o arrasto motorizado, mesmo artesanal, nas baías das
praias de Ubatumirim e da Fazenda.

3.5. Considerações Gerais sobre as Áreas de Restrição de
Pesca Artesanal existentes

Foram identificadas 80 ARPs existentes na área de estudo, que variam
amplamente em relação a extensão, aplicação no território e ao grau de restrição a
atividade pesqueira (Tabela I). A planilha Excel em anexo fornece maiores
informações sobre a Tabela I na sua aba 5, incluindo sua descrição detalhada e a
abrangência geográfica.
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Tabela I – Relação contendo o código das Áreas de Restrição de Pesca (ARPs)
existentes e seu instrumento legal. Fonte: Anexo da Planilha Excel.
Código

Instrumento Legal

ARP 1

Portaria SUDEPE N° 681 de 1967 e Portaria Interministerial MDIC/MAPA Nº - 23,
de 27 de abril de 2017
Portaria SUDEPE N° N-26 de 1983
IN Interministerial MPA/MMA N° 12 de 2012
IN MPA Nº 4, de 2013
Portaria Interministerial SG-PR/MMA Nº 24 de 15 de maio de 2018
Portaria Interministerial SG-PR/MMA Nº 24 de 15 de maio de 2018
Portaria Interministerial SG-PR/MMA Nº 24 de 15 de maio de 2018
Portaria Interministerial SG-PR/MMA Nº 24 de 15 de maio de 2018
Portaria Interministerial SG-PR/MMA Nº 24 de 15 de maio de 2018
Portaria Interministerial SG-PR/MMA Nº 24 de 15 de maio de 2018
Portaria SUDEPE N° N-26 de 1983
Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA no 4 de 16 de outubro de 2013
Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA no 4 de 16 de outubro de 2013
Portaria IBAMA no 80 de 11 de dezembro de 2003
IN Interministerial MPA/MMA N° 12 de 2012
IN Interministerial MPA/MMA N° 12 de 2012
Decreto no 93.546 de 6 de novembro de 1986
Portaria SUDEPE/RS Nº 006 de 1984
Portaria SUDEPE/RS Nº 006 de 1984
Portaria SUDEPE N-51 de 1987 e Decreto s/n de 4 de julho de 2005
Instrução Normativa MMA no 17 de 2004
Portaria SUDEPE n° 51-N de 26 de outubro de 1983
Portaria IBAMA N° 107-N de 1992
Portaria IBAMA/SC N° 54-N de 1999
Portaria IBAMA nº 44 de 2001
Portaria IBAMA N° 27-N de 1999
Portaria SUDEPE n° 08 de 11 de março de 1982
Reserva Biológica (REBIO) Marinha do Arvoredo
Zona Marinha de Proteção dos Estoques Pesqueiros da Área de Proteção
Ambiental Federal de Anhatomirim
Zona Marinha de Proteção dos Botos da Área de Proteção Ambiental Federal de
Anhatomirim
Instrução Normativa MMA N° 20 de 2005
Portaria IBAMA N° 84 de 15 de julho de 2002
Portaria IBAMA N° 84 de 15 de julho de 2002
Estação Ecológica de Guaraqueçaba
Zoneamento da Área de Proteção Ambiental Federal de Guaraqueçaba
Portaria IBAMA/PR n° 01 de 2 de fevereiro de 1990 e Portaria IBAMA 12 de 20 de
março de 2003
Portaria IBAMA N° 102 de 24 de setembro de 1992
Portaria IBAMA 12 de 20 de março de 2003
Portaria IBAMA 12 de 20 de março de 2003
Portaria IBAMA 12 de 20 de março de 2003
Portaria IBAMA 12 de 20 de março de 2003
Portaria IBAMA 12 de 20 de março de 2003
IN MMA N° 29 de 2004
IN MMA N° 29 de 2004

ARP 2
ARP 3
ARP 4
ARP 5
ARP 6
ARP 7
ARP 8
ARP 9
ARP 10
ARP 11
ARP 12
ARP 13
ARP 14
ARP 15
ARP 16
ARP 17
ARP 18
ARP 19
ARP 20
ARP 21
ARP 22
ARP 23
ARP 24
ARP 25
ARP 26
ARP 27
ARP 28
ARP 29
ARP 30
ARP 31
ARP 32
ARP 33
ARP 34
ARP 35
ARP 36
ARP 37
ARP 38
ARP 39
ARP 40
ARP 41
ARP 42
ARP 43
ARP 44
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ARP 45
ARP 46
ARP 47
ARP 48
ARP 49
ARP 50
ARP 51
ARP 52
ARP 53
ARP 54
ARP 55
ARP 56
ARP 57
ARP 58
ARP 59
ARP 60
ARP 61
ARP 62
ARP 63
ARP 64
ARP 65
ARP 66
ARP 67
ARP 68
ARP 69
ARP 70
ARP 71
ARP 72
ARP 73
ARP 74
ARP 75
ARP 76
ARP 77
ARP 78
ARP 79
ARP 80

IN MMA N° 29 de 2004
Portaria IAP 186 de 20 de Outubro de 2006
Portaria IAP 186 de 20 de Outubro de 2006
Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais
Portaria SUDEPE n° 331 de 1969
Portaria SUDEPE N° N-54 de 1984
Portaria IBAMA Nº 133-N de 1992
Portaria SUDEPE N° 13/1977
Lei no 10.019 de 1998 que dispõe sobre o Plano Estadual de Gerenciamento
Costeiro
Estação Ecológica Tupiniquins
Decreto Nº 53.525, 53.526 e 53.527 de 8 de outubro de 2008
Portaria SUDEPE-SP N° 10 de 1978
Portaria SUDEPE N° 34 de 1982
Portaria SUDEPE N° 4-N de 1987
Portaria SUDEPE N° 18-N/1987
IN MMA nº 33 de 17 de junho de 2004
IN MMA nº 33 de 17 de junho de 2004
IN MMA nº 33 de 17 de junho de 2004
Resolução SMA 64 de 2016
Resolução SMA 64 de 2016
Portaria IBAMA N° 1.132 de 1989
Portaria IBAMA-SP N° 02/1994
Zona de Uso Extensivo Marinho do Parque Estadual Xixová-Japuí (Decreto
Gov/SP nº 37.536/1993)
Resolução SMA 21/2012
Resolução SMA 51/2012
Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) estadual das Ilhas do Abrigo e Guararitama
(Lei Estadual no 14.982 de 2013)
Decreto Estadual Nº 58.996 de 2013 que dispõe sobre o Zoneamento EcológicoEconômico do Setor da Baixada Santista
Decreto Estadual Nº 58.996 de 2013 que dispõe sobre o Zoneamento EcológicoEconômico do Setor da Baixada Santista
Portaria IBAMA N° N-1.132 de 1989
Portaria SUDEPE N° 08/1979
Portaria SUDEPE N° 56 de 1983
Santuário Ecológico Municipal da Ilha das Cabras (Decreto Municipal de Ilhabela
nº 953/92)
Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Norte (Decreto Estadual 49.215 de
2004)
Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) do Arquipélago de
Alcatrazes (criado pelo Decreto Federal de 2016) e ESEC Tupinambás (criada
pelo Decreto Federal nº. 94.656 de 1987)
Resolução SMA n. 69 de 2009
Decreto Estadual n. 62.913 de 2017

As ARPs apresentadas foram institucionalizadas na forma de decretos,
portarias, resoluções, leis, instruções normativas, Planos de Manejo de UCs e, no
caso de São Paulo, através do Zoneamento Ecológico Econômico. No Paraná, o ZEE
da região litorânea do estado foi institucionalizado por meio do decreto estadual nº
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4.996/2016 e em Santa Catarina, o ZEE costeiro foi regulamentado pelo decreto
estadual nº 5.010/2006. Em ambos os casos, os ZEEs não tratam de ARPs para a
pesca artesanal. O Rio Grande do Sul está no processo de elaboração do seu
Zoneamento Ecológico Econômico, previsto para conclusão ainda em 2018
(http://zee.rs.gov.br/).
Conforme foi verificado, a análise das lacunas de proteção para a pesca
artesanal marinha não é uma tarefa trivial, face a complexidade da legislação
existente. Além das normas federais levantadas pertencerem a diferentes órgãos
(SUDEPE, IBAMA, ICMBio, MPA, SEAP-PR, MMA, MAPA, MIDIC), existem também
regulamentações no nível estadual, formuladas por diversas secretarias (p. ex.,
zoneamento e UCs), e no nível municipal. Face a dificuldade de compreensão das
proibições existentes na pesca, as ARPs se apresentam como uma forma de
simplificar a gestão pesqueira e, com isso, tornar as normas mais fáceis de serem
fiscalizadas, compreendidas pelos envolvidos e cumpridas pelos usuários (Sobel e
Dahlgren, 2004). Na Austrália, por exemplo, há evidências de que a criação de ARPs
aumentou o nível de cumprimento das normas pelos usuários (Read et al., 2011).
Em que se pese os exemplos de países desenvolvidos, há enormes diferenças
culturais com a realidade brasileira, que remetem a forma como as ARPs foram
historicamente criadas. No Brasil, a criação de ARPs e de AMPs sem participação
social gerou diversos conflitos com pescadores artesanais pela imposição de
restrições às atividades tradicionais de pesca (Diegues, 2008). Atualmente existe um
consenso de que a criação das ARPs não deve prescindir de um diálogo com o setor
pesqueiro acerca dos benefícios de ARPs para a gestão pesqueira (discutido na seção
2). Desta forma, foram selecionadas propostas de ARPs na próxima seção que,
preferencialmente, já passaram por um processo de discussão junto com os
pescadores artesanais.
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4.

Proposta para Criação de Novas Áreas de Restrição
de Pesca
A proposta de criação de novas ARPs foi elaborada com base em informações

sobre as áreas requeridas pelas espécies biologicamente sensíveis da megafauna
marinha ou ameaçadas de extinção em termos de necessidade de hábitat (áreas
berçários) e de movimentos ontogenéticos de peixes (dispersão de larvas e adultos,
mudanças de vida com o crescimento, alimentação sazonal ou migração reprodutiva).
O Apêndice 1 fornece uma descrição dos hábitats das espécies ameaçadas de
extinção e os impactos da pesca artesanal na área de estudo. Ao total são
apresentadas informações sobre 39 espécies, sendo 3 cetáceos, 4 tartarugas
marinhas, 12 osteíctes e 20 elasmobrânquios.
A análise das lacunas de proteção realizada para a presente proposta de ARPs
levou em consideração a área de vida requerida por diferentes grupos de peixes
proposta por Green et al. (2014 – Anexo II), as pescarias que causam maiores
impactos ou impactos locais importantes e que deveriam ter ARPs e as situações onde
as áreas de restrição total são mais apropriadas. As justificativas para as ARPs
propostas foram orientadas por meio da seguinte questão: Quais as áreas de maior
interação entre a pesca artesanal e espécies ameaçadas/sensíveis?
Cabe destacar que as ARPs propostas se estendem também a pesca industrial.
A primeira seção foi dedicada a proposição de ARPs em todos os estados analisados,
as quais foram decorrentes de um padrão geral encontrado que aponta para a
necessidade de proteção das desembocaduras estuarinas-lagunares e do entorno de
costões, ilhas e parcéis. As demais seções irão enfocar cada um dos estados com
seus respectivos trechos.
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4.1. Áreas de Restrição de Pesca propostas para todos os
Estados analisados

Foram propostas 17 novas ARPs para a área de estudo, que variam em relação
a extensão, aplicação no território e ao grau de restrição a atividade pesqueira. A
planilha Excel em anexo fornece maiores informações na sua aba 5 sobre estas ARPs,
incluindo sua descrição detalhada e a abrangência geográfica.
As propostas buscaram conciliar a manutenção da pesca artesanal com a
sustentabilidade na captura dos recursos. Para tanto, foram analisados estudos sobre
o cumprimento das restrições de pesca de maior impacto sobre a pesca artesanal.
Cardoso e Secchi (2016) avaliaram a eficiência da IN Interministerial no 12 de 2012 na
redução do impacto da pesca de emalhe costeira sobre mamíferos, tartarugas e aves
marinhas no extremo sul do Brasil entre os anos de 2013 e 2015. Chama atenção o
número de 1.150 indivíduos de toninhas (Pontoporia blainvillei) mortas por ano nesta
pescaria apenas pela frota de pesca comercial de emalhe sediada do estado do Rio
Grande do Sul. As maiores taxas de captura das toninhas ocorrem entre 10 e 30
metros de profundidade durante as safras da pescada olhuda (Cynoscion guatucupa)
e da anchova (Pomatomus saltatrix) no inverno, e na safra da corvina (Micropogonias
furnieri), durante a primavera e o verão (Secchi, 2010; Prado et al., 2013, 2016).
Segundo Cardoso e Secchi (2016), a maior parte das capturas de
elasmobrânquios é realizada por redes de emalhe de fundo durante o verão, seguido
do outono. Os elasmobrânquios capturados neste estudo (foco na pesca industrial)
são descartados, incluindo oito espécies consideradas criticamente ameaçadas
(IUCN): Squatina oculta, S. guggenheim, S. argentina, Mustelus schmitti, Carcharhinus
plumbeus, Sphyrna lewini, S. zygaena e Rhinobatus horkelli. A mortalidade anual de
cação anjo do gênero Squatina foi estimada em 195.492 kg, para o tubarão martelo do
gênero Sphyrna foi estimada em 25.530 kg e para a raia do gênero Myliobatis foi de
88.746 kg. Para a raia viola Rhinobatus horkeli a mortalidade anual foi estimada em
97.429 kg.
Como as profundidades onde ocorrem as maiores capturas de toninhas são as
mesmas em que os pescadores obtêm os maiores rendimentos pesqueiros, existe um
conflito de interesses entre a pesca e a conservação desta espécie. Este fato explica,
parcialmente, a baixa efetividade da IN Interministerial 12 de 2012. A rede de emalhe é
um dos principais apetrechos utilizados na pesca artesanal e o seu banimento ao
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longo de uma faixa entre 10 e 30 metros de profundidade, apesar de ideal para a
conservação das toninhas, inviabilizaria a reprodução dos modos de vida dos
pescadores artesanais.
Inicialmente serão apresentadas duas propostas de ARPs com aplicação em
toda área de estudo, seguidas de suas respectivas justificativas. Nas demais seções
as propostas ARPs serão indicadas por setor de cada um dos estados analisados.
Proposta 1 (ARP 82): Proibir todas as modalidades de pesca, exceto tarrafa e vara,
linha, anzol e molinete, na extensão das desembocaduras estuarino-lagunares dos
Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Nas lagunas de
barra intermitente esta normativa é válida somente no período em que as
desembocaduras se encontram abertas. Em desembocaduras com até 50m de largura
a ARP inclui 700m da boca da barra em direção ao oceano, 200m à montante da boca
da barra para dentro do rio ou estuário e 500m de extensão nas margens adjacentes.
Em desembocaduras com mais 50m de largura a ARP inclui 1.000m da boca da barra
para fora, em direção ao oceano, a 200m à montante da boca da barra para dentro do
rio ou estuário e 1.000m de extensão nas margens adjacentes.
Justificativa:
As desembocaduras estuarino-lagunares são áreas cruciais para que grande
parte das espécies ameaçadas, especialmente Lutjanus cyanopterus, Mustelus
schmitti, Sphyrna zygaena, Pontoporia blainvillei e as tartarugas marinhas que utilizam
estas áreas, possam completar seu ciclo de vida e/ou se alimentar.
A necessidade de definir uma legislação regional/local para a pesca artesanal de
emalhe nas desembocaduras estuarino-lagunares, já vem sendo debatida desde a
década de 1990, aparecendo como sugestão em uma reunião nacional com o setor
promovida pelo IBAMA em 2006 (Brasil, 2011). Na realidade, esta proposta de ARP já
está presente nos resultados do GTT Emalhe (2008) e em regulamentações antigas,
demonstrando interesse na proteção destas áreas. A Portaria SUDEPE N° 681 de
1967 (ARP 1) proíbe a colocação de artes de pesca fixas ou flutuantes nas zonas de
confluência (1.000m do acidente geográfico anterior à sua junção no mar, rio ou lagoa)
de rios, lagoas e corredeiras.
A Portaria Interministerial SG-PR/MMA Nº 24 de 15 de maio de 2018 define as
desembocaduras estuarino-lagunares como áreas compreendidas a 1.000 m da boca
da barra para fora, em direção ao oceano, a 200m à montante da boca da barra para
dentro do rio ou estuário e de 1.000m de extensão nas margens adjacentes. Esta
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Portaria proíbe o uso de todas as modalidades de pesca, exceto tarrafa, no período de
15 de março a 15 de setembro, em todas as desembocaduras estuarino-lagunares
(ARP 10). Desta forma, esta proposta de ARP estaria protegendo estes ambientes
entre os meses de setembro e março, que não são contemplados pela ARP 10.
Regionalmente, há regulamentações que protegem as desembocaduras
estuarino-lagunares de artes de pesca específicas, como é o caso da pesca de arrasto
em Santa Catarina (Portaria SUDEPE n° 51-N de 26 de outubro de 1983 – ARP 23), a
pesca com redes de emalhar fixa ou à deriva na praia no Rio Araranguá (Portaria
IBAMA nº 44 de 2001 – ARP 26), todas as artes de pesca, exceto tarrafa, molinete e
linha de mão entre 100 e 300 m dos lados Sul e Norte da boca da Lagoa do Camacho
(Portaria IBAMA N° 27-N de 1999 – ARP 27), a pesca com redes de emalhar
ancoradas (fixas) ou derivantes (caceia) no rio Itapocu (Instrução Normativa MMA N°
20 de 2005 – ARP 32), uso de cerco fixo, rede de espera e rede feiticeira à 100m das
desembocaduras na Baía de Paranaguá (zoneamento da Área de Proteção Ambiental
Federal de Guaraqueçaba – ARP 36), redes de qualquer espécie nas Baías do Paraná
(Portaria IBAMA 12 de 20 de março de 2003 – ARP 37), qualquer apetrecho usado
para a pesca da manjuba no rio Ribeira de Iguape e Icapara (IN MMA nº 33 de 17 de
junho de 2004 – ARP 61), arrastão-de-praia, picaré, rede de emalhe simples para
caceio-de-praia, rede feiticeira ou tresmalho para caceio-de-praia e tarrafa no Litoral
Centro de São Paulo (Resolução SMA 51/2012 – ARP 70).
Desta forma, uma ARP para todas as modalidades, aplicada a extensão das
desembocaduras estuarino-lagunares de toda área de estudo, complementaria o
vácuo de normas nos locais onde não existem regulamentações em um ambiente
crucial para diversas espécies de importância econômica e biológica.

Proposta 2 (ARP 83): Proibir nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, a
pesca com redes de emalhe em distâncias menores que 500m de ilhas, costões
rochosos, lajes, parcéis e formações coralíneas, e 50m para redes de lanço e caceio.
Justificativa:
A criação de uma ARP no entorno de ilhas, costões rochosos, lajes, parcéis e
formações coralíneas tem como objetivo proteger as agregações reprodutivas de
importantes espécies ameaçadas, como o mero (Epinephelus itajara), a garoupa
(Epinephelus morio), o cherne-verdadeiro (Hyporthodus niveatus) e o badejo-amarelo
(Mycteroperca interstitialis). Esta ARP visa também evitar o emalhamento das redes
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de pesca nas rochas, ilhas e fundos marinhos consolidados. Materiais de pescas
perdidos no mar, como linhas e redes, além da contaminação, trazem riscos a fauna
aquática (Araújo e Costa, 2003). Materiais perdidos ou abandonados pela atividade
pesqueira continuam a desempenhar sua função, realizando a pesca-fantasma, que
consiste na captura de animais que não serão consumidos ou comercializados, como
peixes e tartarugas (Schneider, 2009).
A restrição de 50m para redes de lanço e caceio possibilitaria aos pescadores
artesanais realizar a captura de anchovas, que ocorre junto a ilhas, costões rochosos,
lajes e parcéis. Nas Regiões Sudeste e Sul a pesca desembarcada de emalhe fixo ou
deriva é proibida pela Portaria Interministerial SG-PR/MMA Nº 24 de 15 de maio de
2018 (ARP 8) no raio de 150m ao redor das ilhas, lajes e costões rochosos do litoral.
Esta regulamentação já vem sendo implementada pela APA Marinha Litoral Sul
de São Paulo nos municípios de Cananéia, Ilha Comprida e Iguape. A Resolução SMA
64 de 2016 proíbe a pesca com redes de emalhe, para qualquer tamanho de
embarcação, em distâncias menores que 500m de costões rochosos, ilhas marinhas,
lajes, parcéis e formações coralíneas nos limites da Área de Proteção Ambiental
Marinha do Litoral Sul, criada pelo Decreto estadual nº 53.527, de 08 de outubro de
2008.
Em São Paulo há uma série de entornos de ilhas e parcéis protegidos por
áreas de proteção integral: 1 Km de duas ilhas no Litoral Sul (Ilha do Cambriú e Ilha do
Castilho) e três ilhas no Litoral Centro (Ilha Queimada Pequena, Ilhota das Gaivotas e
Ilha de Peruíbe) de São Paulo (Estação Ecológica Tupiniquins – ARP 55); 300 m ao
redor da Ilha do Bom Abrigo, Extremo Sul de São Paulo (Portaria SUDEPE N° 4-N de
1987 – ARP 59); Polígono (ARP 71) da REVIS estadual das Ilhas do Abrigo e
Guararitama (Lei Estadual no 14.982 de 2013); 20m a partir das linhas de base reta
das pontas mais avançadas, ao redor da Ilha das Cabras em Ilhabela (Portaria
SUDEPE N° 08/1979 – ARP 75); poligonal (ARP 76) ao redor da Ilha Anchieta,
município de Ubatuba (Portaria SUDEPE N° 56 de 1983); poligonal (ARP 77) do
Santuário Ecológico Municipal da Ilha das Cabras (Decreto Municipal de Ilhabela nº
953/92); poligonal (ARP 79) da REVIS do Arquipélago de Alcatrazes e ESEC
Tupinambá (ARP 79).
Localizado em frente ao município paranaense do Pontal do Paraná, o Parque
Nacional Marinho das Ilhas dos Currais proíbe a pesca no entorno das ilhas indicados
na ARP 49. Entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a pesca é proibida no
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perímetro de 500m para todos os lados da Ilha dos Lobos pela Portaria SUDEPE N-51
de 1987 e REVIS Ilha dos Lobos (ARP 21).
No litoral do estado de Santa Catarina a Portaria Interministerial SG-PR/MMA
Nº 24 de 15 de maio de 2018 (ARP 9) proíbe redes de trolha, cercos flutuantes, redes
de emalhe, uso de faróis manuais, anzóis, fisgas e garatéias, no período de 1º de maio
a 31 de dezembro a menos de 300 m dos costões rochosos e a menos de uma milha
náutica (1MN) da costa, nos locais onde ocorre a prática tradicional de arrastão de
praia com canoas a remo. O Plano de Manejo da APA Federal da Baleia Franca (SC)
prevê a proibição da pesca de caceio a 150m ao redor dos parcéis e nas Ilhas Três
Irmãs (ponta sul da Ilha de Florianópolis) o ano todo. Caso efetivada esta norma do
Plano de Manejo, sua aplicação será para a pesca embarcada, uma vez que a ARP 8
já restringe a pesca desembarcada.
Caso esta regra não seja aplicada na sua totalidade, sugere-se que seu
cumprimento seja aplicado em pelo menos 30% (esta porcentagem é coerente com a
justificativa apresentada na seção 2) da extensão do entorno das ilhas, costões
rochosos, lajes, parcéis e formações coralíneas presentes na área de estudo. Também
se recomenda que esta norma se aplique à pesca submarina com arpão, modalidade
esportiva que, apesar de não ter sido analisada, apresenta conflitos com os
pescadores artesanais.

A despeito destas sugestões mais gerais aplicadas em toda a área de estudo, a
seguir será tratado, especificamente, das propostas de ARPs em cada um dos setores
dos estados analisados, onde não existem regulamentações.

4.2. Rio Grande do Sul

As cinco ARPs propostas para o Rio Grande do Sul são voltadas para a
proteção de uma área inclusive mais profunda, situadas nos extremos dos litorais
norte e sul do estado. Sugere-se que o ordenamento das pescarias, especialmente do
emalhe costeiro, por meio do estabelecimento de ARPs em outros setores do litoral
gaúcho, seja realizada através da criação de AMPs e do estímulo a gestão
compartilhada que é prevista nestes espaços.
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Proposta 3 (ARP 84): Criar uma Área de Restrição de Pesca de arrasto de portas
motorizado a partir da linha de costa até 12MN em toda a costa do Rio Grande do Sul.
Justificativa:
A proposição desta ARP é baseada nos dados de um estudo realizado pelo Dr.
Luís Gustavo Cardoso, da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), sobre os
impactos ambientais, sociais e econômicas da pesca de arrasto no litoral gaúcho. O
estudo foi apresentado no seminário sobre "Política Estadual para o Desenvolvimento
Sustentável da Pesca", organizado pelo Conselho Gaúcho de Aquicultura e Pesca

Sustentáveis e pela ONG Oceana.
Segundo este estudo, se não tivessem sido capturados e descartadas 642
toneladas de peixe em 2016 pela frota de embarcações de arrasto (de outros estados
principalmente de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro) no Litoral do Rio
Grande Sul, um ano depois estes organismos poderiam se transformar em 2.637
toneladas de pescado. Com isso haveria um incremento de 269% para a economia do
Estado, que aumentaria em dois anos (de 2016 a 2018) para 976%, com 6.907
toneladas no mercado.
Em Santa Catarina, a pesca de arrasto é proibida nas desembocaduras
estuarino-lagunares pela Portaria SUDEPE n° 51-N de 26 de outubro de 1983 (ARP
23). A Portaria SUDEPE N° N-26 de 1983 proíbe a pesca com a utilização de redes de
arrasto de qualquer tipo, a menos de 3NM da costa do Estado do Rio Grande do Sul,
exceto redes de arrasto de praia, desde que possuam malha de 100 mm (cem
milímetros), medida tomada entre ângulos opostos da malha esticada, e sejam
arrastadas sem tração mecânica

4.2.1. TRECHO 1: Litoral Sul

Proposta 4 (ARP 85): Criar uma Área de Restrição Total de Pesca, preferencialmente
uma unidade de conservação de proteção integral, na região conhecida como
“Albardão”, localizada no extremo sul do litoral brasileiro.
Justificativa:
Na região do Albardão, a pluma de água doce oriunda da descarga do rio da
Prata e, em menor escala, a pluma da Lagoa dos Patos (Brandini, 1990), somado aos
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aportes de água subterrânea na região do paleocanal do Albardão (Attisano et al.,
2008; Milani et al., 2011; Attisano et al., 2013) geram um aumento na produtividade
primária com consequências para os demais níveis tróficos.
A região do Albardão é frequentada por 25 espécies de cetáceos marinhos
ameaçados de extinção, segundo registros do monitoramento costeiro realizado pelo
Projeto Mamíferos Marinhos do Litoral Sul do Núcleo de Educação e Monitoramento
Ambiental – NEMA (Silva, 2014). Entre as espécies de cetáceos, a Baleia Franca
(Eubalaena australis) e a Baleia Sei (Balaenoptera borealis) possuem o status “em
perigo”, enquanto a Baleia-azul (Balaenoptera musculus) e a Toninha (Pontoporia
blainvillei) são citadas como “criticamente em perigo” na Lista Nacional Oficial de
Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria n° 444 - Brasil,
2014a). A Tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), a Tartaruga-verde (Chelonia mydas)
e a Tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) utilizam o litoral sul do Brasil como
área de alimentação e desenvolvimento, e encalhes destas espécies são comuns nas
praias do Rio Grande do Sul (Bugoni et al. 2001).
Muitas das espécies marinhas e estuarinas que ocorrem na plataforma
continental desta porção da região sul do Brasil estão sujeitas a diferentes graus de
ameaça de extinção (Cardoso e Haimovici, 2015), incluindo “criticamente em perigo”
(Genidens

planifrons,

Polyprion

americanos,

Thunnus

thynnus,

Carcharhinus

plumbeus, Sphyrna lewini, Sphyrna zygaena, Mustelus fasciatus, Mustelus schmitti,
Carcharias taurus, Dasyatis centroura, Gymnura altavela, Myliobatis goodei,
Rhinoptera brasiliensis, Rhinobatos horkelii, Squalus acanthias, Squatina guggenheim,
Squatina argentina e Squatina occulta), “em perigo” (Genidens barbus, Pogonias
cromis, Makaira nigricans, Carcharhinus obscurus, Mustelus canis, Atlantoraja
castelnaui, Rioraja agassizii, Sympterygia acuta e Sympterygia bonapartii) ou
“vulnerável” (Epinephelus, Hyporthodus niveatus, Lopholatilus villarii, Kajikia albida,
Carcharhinus, Carcharhinus perezi, Carcharhinus signatus, Negaprion brevirostris,
Alopias superciliosus, Alopias vulpinus, Carcharodon, Ginglymostoma, Rhincodon
typus e Zapteryx brevirostris).
De acordo com Vooren e Klippel (2005) e Haimovici e Cardoso (2017), a
recuperação dos estoques destas espécies depende da diminuição da pressão de
pesca. A criação de uma AMP no local poderia promover a eficiência necessária para
a gestão pesqueira local, nacional e internacional, uma vez que o foco na região
consiste na pesca industrial (Cardoso e Haimovici, 2016). Cabe destacar que a
recuperação das espécies grandes e longevas dos níveis tróficos superiores demanda
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ações persistentes e de longo prazo que são mais efetivas quando promovidas por
AMPs. Nos estuários e ambientes costeiros G. barbus, G. planifrons, R. horkelli e P.
cromis, são espécies vulneráveis em sua desova e podem ser acessados pelos
pescadores artesanais (Lotze et al. 2006 apud Cardoso e Haimovici, 2016).
A proposta de criar uma AMP Albardão, junto aos municípios de Santa Vitória
do Palmar e Rio Grande, representaria uma importante ação para a conservação das
espécies ameaçadas de extinção e teria poucas consequências para a pesca
artesanal. No Corredor Conceição (Cone do Rio Grande) há uma área de migração e
alimentação de cações cola-fina (Mustelus schmitti) e cações bico-de-cristal
(Galeorhinus galeus) no inverno, além de serem importantes para a reprodução e
comportar altas densidades da família Squatinidae, Triakidae e Rhinobatideos – esta
última no inverno (ICMBIO, 2016).
A criação do parque evitaria a captura de Lutjanus cyanopterus na foz dos
riachos costeiros ao sul de Rio Grande (Bastos et al., 2013). O ambiente marinho
deste local abriga elevada diversidade de tartarugas marinhas (Chelonia mydas e
Caretta caretta), cetáceos (toninha - Pontoporia blainvillei) e elasmobrânquios (caçãoanjo - Squatina spp.; raia-viola - Rhinobatos horkelii; cação bico-doce - Galeorhinus
galeus) ameaçados de extinção. Essa diversidade está associada à penetração
subterrânea da água doce na linha batimétrica de 10m, proveniente da Lagoa
Mangueira, que percorre a restinga paralela ao mar.
Como esta porção do litoral não possui reentrâncias que permitam o abrigo de
pequenas embarcações, há dois métodos de pesca artesanal na região: o calão móvel
e a rede de emalhe. A pesca de arrasto de praia é realizada em toda a costa por
embarcações que operam de forma migratória (pesca de calão móvel), sendo
transportadas na caçamba de caminhonetes que transitam pela praia. Há também
pescadores artesanais com embarcações de médio porte (cerca de 12m) que ficam
próximo da foz do Estuário da Lagoa dos Patos e saem para o mar em safras
específicas, como da corvina (novembro e dezembro), capturada em redes de emalhe.
Estas embarcações ficam restritas às imediações da foz do estuário da Lagoa dos
Patos, pois há elevado risco para essa pescaria associado às possíveis mudanças no
tempo e inexistência de locais abrigados.
Além destas pescarias, há relatos de pescadores artesanais catarinenses que
pescavam tubarões com redes de emalhe em dois botes durante temporadas
irregulares. Mesmo que persistam indícios desta prática de pescadores catarinenses,
é preciso considerar que a região já é protegida pela IN Interministerial MPA/MMA N°
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12 de 2012 (ARP 16) que proíbe a pesca (artesanal) de emalhe por embarcações
motorizadas até a distância de 5 (cinco) milhas náuticas, a partir da linha de costa.
A poligonal para criação de uma AMP na região do Albardão (Figura 5) vem
sendo construída em parceria com o NEMA, sediado em Rio Grande. Com área
aproximada de 250.000 ha, a área de estudo preliminar tem como limites
aproximados:
• Norte: farol do Albardão;
• Oeste: margem da lagoa Mangueira;
• Sul: próximo ao limite sul da lagoa Mangueira;
• Leste: isóbata de 50 metros (aproximadamente).
Em termos práticos, a Área de Restrição Total de Pesca da região do Albardão
seria viabilizada pela criação de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral.

Figura 5 - Área preliminar de estudo para a criação da Área Marinha Protegida do
Albardão (polígono pontilhado em vermelho), no extremo sul do litoral do Rio
Grande do Sul. Fonte: NEMA.
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4.2.2. TRECHO 2: Litoral Norte

As três propostas para o Litoral Norte foram baseadas em um processo
participativo de discussão com os pescadores artesanais descrito por Peres et al.
(2007).

Proposta 5 (ARP 86): Proibir todas as artes de pesca em uma faixa contínua que se
estende de Torres até Quintão, entre 3 e 5 MN paralela à linha de costa.
Justificativa:
No litoral norte do Rio Grande do Sul ocorreu um processo participativo de
criação de ARPs, inclusive para pesca artesanal, ao longo dos 130 km de costa (Peres
et al., 2007). Nesta proposta foram consideradas uma ARP que compreende a faixa
contínua, paralela à costa, que se estende de Torres até Quintão, entre as 3 e as 5
MN da linha de costa, chamada pelos pescadores de “Área Branca”. A Figura 6 indica
três ARPs que serão tratadas nesta e nas próximas duas propostas. Se este conjunto
de ARPs for efetivado, serão protegidos 880 km2 da costa do Rio Grande do Sul, cujo
arranjo institucional poderia ser através de uma AMP, cuja categoria seria objeto de
futuras discussões, ou de legislações específicas. A criação de uma AMP dotaria a
região de maior capacidade de governança para o monitoramento, gestão e vigilância
das regras.

Figura 6 - Esquema ilustrativo dos tipos e disposição das áreas de restrição de pesca
propostas no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. (1) ARPI, área de restrição de pesca
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industrial com 5 MN de largura, à partir da linha de costa, de Torres a Quintão; (2)
Área Branca, uma faixa contínua de exclusão total de pesca, paralela à costa,
localizada entre 3 e 5 MN de distância da praia, que vai de Torres a Quintão; (3) Áreas
de Preservação, áreas de exclusão total de pesca, dispostas perpendicularmente à
costa, com 3 MN de comprimento, desde a zona de varrido na praia até o início da
Área Branca. Fonte: Peres et al. (2007).
Esta proposta se justifica pelo fato da plataforma continental do Rio Grande do
Sul ser uma das regiões mais produtivas da costa brasileira (Odebrecht e Castello,
2001), sendo suas águas rasas de extrema importância para a conservação da
biodiversidade e a sustentabilidade dos recursos pesqueiros. Nas águas rasas,
correspondentes a 20-30m de profundidade, ocorre a criação e desova de várias
espécies de importância comercial (Haimovici et al., 2005) e correspondem às áreas
críticas de agregação reprodutiva e berçário das populações de mais de vinte espécies
de elasmobrânquios (Vooren e Klippel, 2005a). Estas também são áreas onde há
maior risco de captura acidental de várias espécies de tartarugas-marinhas (Monteiro,
2004) e, conforme já abordado, da toninha (Pontoporia blainvillei).
A ARP 86 foi aprovada por unanimidade em todas as reuniões realizadas nas
comunidades. Sua efetivação criaria uma área de 490 km2 com um alto nível de
proteção, servindo como corredor para a migração das espécies no sentido das
correntes marinhas predominantes na costa. Esta área inclui diversas faixas de
profundidades (10 a 30m), garantindo a representatividade dos ecossistemas
protegidos. Caso esta ARP não se efetive conforme está sendo proposta, seria
desejável que fosse considerada sua validade entre 15 de dezembro e 15 de março,
que corresponde a época onde a maior parte das espécies usam as águas rasas para
desova e parto, configurando um período e áreas crítica de agregação reprodutiva.
Alguns métodos de pesca artesanais já são proibidos nesta faixa costeira pelas regras
em vigor.
Nos Estados das regiões Sudeste e Sul, o arrasto de portas ou parelhas para
captura de peixes, cujas malhas no túnel e no saco sejam inferiores a 90 mm, é
proibido pela Portaria SUDEPE N° N-26 de 1983 (ARP 2) após três milhas de distância
da linha praia. A IN Interministerial MPA/MMA N° 12 de 2012 (ARP 16) proíbe o uso de
redes de emalhe meia água e superfície por embarcações motorizadas até a distância
de 5 MN a partir da linha de costa e redes maiores que mil metros por embarcações
não motorizadas. A Portaria Interministerial SG-PR/MMA Nº 24 de 15 de maio de 2018
(ARP 11) Proíbe a modalidade de emalhe costeiro de superfície e emalhe anilhado,
com embarcações motorizadas, na faixa de 1 MN medida a partir da linha de costa.
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No Rio Grande do Sul, a Portaria Interministerial SG-PR/MMA Nº 24 de 15 de
maio de 2018 (ARP 7) proíbe a pesca na modalidade cerco (com exceção do calão
móvel praticado a partir de Laguna-SC para o sul) no período entre 1º de junho e 31
de julho a partir da linha de costa até a distância de 10 MN. A Portaria SUDEPE N° N26 de 1983 (ARP 12) proíbe a pesca artesanal com redes de arrasto de qualquer tipo,
com exceção do arrasto de praia com malhas de 100 mm sem tração mecânica, a
menos de 3 MN da costa gaúcha.

Proposta 6 (ARP 87): Proibir todas as artes de pesca em faixas contínuas
perpendiculares à costa, por município, indo desde a zona de varrido na praia até de
3MN da costa, na extensão entre Torres até Quintão.
Justificativa:
Esta foi a segunda proposta de ARP para pesca artesanal decorrente do
processo participativo citado na ARP anterior. A proposta foi elaborada por município,
perpendiculares à costa, indo desde a zona de varrido (faixa mediana da praia sujeita
a ação periódica das ondas) até de 3MN da costa, quando se encontram com a Área
Branca, sendo denominadas “Áreas de Preservação”.
A justificativa para criação desta ARP está associada a importância de garantir
a proteção de faixas transversais à costa, situadas entre a área costeira e talude, para
servirem como corredores de migração de elasmobrânquios. Entre as espécies de
elasmobrânquios ameaçadas de extinção que ocorrem nesta região (Vooren e Klippel,
2005b) podem ser citados a viola (Rhinobatus horkelii), o cação-bico-doce
(Galeorhinus galeus), o caçonete (Mustelus schimitti) e o cação-anjo (Squatina spp).
A localização e extensão no sentido norte-sul destas áreas seriam objeto de
futuras discussões, mas Peres et al. (2007) estimam que estas áreas de exclusão
perpendiculares somariam pelo menos 390 km2 em todos os municípios. O arranjo
institucional poderia ser a criação de ARPs municipais a partir de decretos.

Proposta 7 (ARP 88): Proibir o uso do espinhel-grosso e de redes com malhas
menores que 18cm entre nós opostos na beira da praia até 5m de profundidade, em
uma faixa contínua que se estende de Torres até Quintão.
Justificativa: Esta foi a terceira proposta de ARP para pesca artesanal decorrente do
processo participativo citado na ARP 85. Esta ARP indicou a proibição do espinhelgrosso na beira da praia por ser uma pescaria dirigida para cações e arraias,
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especialmente a viola (Rhinobatos horkelii). A restrição de redes com malhas menores
que 18cm (os autores citam malhas maiores, o que parece ter sido um erro de
redação) entre nós opostos, visa reduzir a captura acidental de toninhas e tartarugas
marinhas.

4.3. Santa Catarina
Ao todo, foram propostas 10 ARPs para Santa Catarina, demonstrando a
fragilidade dos arranjos institucionais existentes para a conservação das espécies
ameaçadas de extinção no estado que mais pesca do Brasil. No litoral de Santa
Catarina foram propostas oito ARPs para os Litorais Centro e Sul, tendo como
referência as discussões com o setor pesqueiro para elaboração do Plano de Manejo
da APA da Baleia Franca. No Litoral Norte foram propostas duas ARPs: uma a partir
da literatura, que aponta para a necessidade de conservação de peixes recifais, e
outra no extremo norte do estado, que consiste no reforço a proposição já
consolidada, de criação de uma APA Federal na Baía da Babitonga e oceano
adjacente.

4.3.1. TRECHO 1 e 2: Litoral Sul e Centro

Proposta 8 (ARP 89): Proibir a pesca de arrasto de portas motorizado a menos de 1
MN da costa, a contar das pontas mais avançadas entre o Cabo de Santa Marta e a
costa do município de Palhoça, no limite norte da APA Federal da Baleia Franca.
Justificativa:
A Portaria IBAMA N° 107-N de 1992 (ARP 24) proíbe a pesca de arrasto pelos
sistemas de portas e de parelhas por embarcações maiores que 10 TAB (Toneladas
de Arqueação Bruta): i) a menos de 3 MN de costa entre São João do Sul (atualmente
Passo de Torres) e Cabo de Santa Marta Grande e; ii) a menos de 1 MN da costa, a
contar das pontas mais avançadas, entre o cabo de Santa Marta Grande e Itapoá. No
primeiro caso, em função da elevada quantidade de parcéis e cascalhos existentes no
fundo marinho, há baixo interesse na operação da pesca de arrasto ao sul do Cabo de
Santa Marta.
No segundo caso, a prevalência dos fundos lodosos incentiva a vinda de
embarcações artesanais de arrasto, especialmente dos municípios de Governador
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Celso Ramos, Biguaçú e do Paraná, para a costa dos municípios localizados entre o
Cabo de Santa Marta e Palhoça, que não possuem embarcações artesanais de
arrasto (com exceção de Palhoça, onde existem cerca de cinco embarcações de
pequeno porte na Praia da Pinheira que são sazonalmente adaptadas para o arrasto).
A extensão da referida Portaria para pescarias artesanais reduziria os conflitos com os
pescadores locais destes municípios, especialmente com a pesca da rede de emalhe.
Em termos de problemas à biodiversidade associados com o arrasto de portas podem
ser citados o tamanho reduzido, a baixa seletividade de espécies, a elevada captura
de fauna acompanhante e seu impacto mecânico no hábitat.
Neste sentido, tendo como objetivo priorizar a atuação dos pescadores
artesanais locais, com seus métodos tradicionais, e evitar o impacto sobre espécies
ameaçadas de extinção, é proposta a criação de uma ARP para a pesca de arrasto de
portas motorizado a menos de 1 MN da costa, a contar das pontas mais avançadas
entre o Cabo de Santa Marta e a costa do município de Palhoça, no limite norte da
APA Federal da Baleia Franca.
A proposição desta ARP é voltada especialmente para o arrasto de portas
cujas espécie-alvo são os camarões, uma vez que a Portaria SUDEPE N° N-26 de
1983 já proíbe esta modalidade de pesca, após três milhas de distância da linha praia,
para captura de peixes (ARP 2). A Portaria SUDEPE n° 51-N de 26 de outubro de
1983 (ARP 23) proíbe a pesca de arrasto, sob qualquer denominação, nas baías e
lagoas costeiras, canais e desembocaduras de rios (estuários) de Santa Catarina.

Proposta 9 (ARP 90): Proibir a pesca de caceio a 150m ao redor dos parcéis e nas
Ilhas Três Irmãs o ano todo.
Justificativa:
O Plano de Manejo da APA da Baleia Franca se encontra em processo de
elaboração, havendo uma expectativa de finalização ainda em 2018. Neste documento
está sendo proposta a proibição da pesca de caceio a 150m ao redor dos parcéis e
nas Ilhas Três Irmãs o ano todo, independentemente do tamanho da embarcação.
Esta ARP se justifica pela proteção das mesmas espécies e conta com o mesmo
aporte legal da proposta de ARP 83. Assim como a referida ARP, esta proposta
também é uma medida para evitar a perda de redes e a pesca fantasma.
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Proposta 10 (ARP 91): Proibir qualquer tipo de pesca na faixa de 100m, a partir da
linha de base, ao redor da Laje do Campo Bom.
Justificativa:
A criação de uma ARP de 100m ao redor da Laje do Campo Bom (frente ao
município de Jaguaruna) é uma das propostas do Plano de Manejo da APA da Baleia
Franca. Esta medida protegeria o Mero (Epinephelus itajara), o Cherne-negro
(Hyporthodus nigritus), a Garoupa (Epinephelus morio), o Cherne-verdadeiro
(Hyporthodus niveatus) e o Badejo amarelo (Mycteroperca interstitialis). Assim como a
ARP anterior, esta proposta conta com o mesmo aporte legal e também é uma medida
para evitar a perda de redes e a pesca fantasma.

Proposta 11 (ARP 92): Proibir a pesca de tarrafa a 100m de extensão nas margens
adjacentes à desembocadura da Lagoa de Ibiraquera e Garopaba do Sul, no período
de 1º de maio a 31 de julho, quando a barra estiver aberta.
Justificativa:
A Proposta 1 (ARP 82) contemplaria esta ARP que vem sendo uma das
propostas do Plano de Manejo da APA da Baleia Franca. Desta forma, a presente
ARP conta com a mesma legislação e visa proteger as mesmas espécies descritas na
ARP 82.

Proposta 12 (ARP 93): Proibir a pesca da tainha na faixa de 100m, a partir da linha de
base, na parte posterior da Ilha do Batuta (de frente para o oceano) e na faixa de 30m,
a partir da linha de base, na parte anterior da Ilha do Batuta (de frente para o
continente).
Justificativa:
Esta proposta foi indicada pelos pescadores artesanais para o Plano de Manejo
da APA da Baleia Franca. Na realidade, a presente proposição já estaria contemplada
caso as ARPs 82 e 83 fossem efetivadas. Desta forma, a justificativa de proteção das
espécies e de legislação existente nestas propostas de ARPs contemplariam a
presente proposição.
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Proposta 13 (ARP 94): Proibir a pesca de emalhe de fundo a menos de 300m dos
costões rochosos, ilhas e lajes na APA da Baleia Franca.
Justificativa:
Atualmente a Portaria Interministerial SG-PR/MMA Nº 24 de 15 de maio de
2018 proíbe o uso de redes de emalhe a 300m dos costões rochosos no período de 1
de maio a 31 de dezembro. A ARP 83 contempla esta proposta e todas as demais
legislações e espécies também se aplicam ao presente caso. Nos debates (oficinas de
planejamento participativo) promovidos pela APA da Baleia Franca, os pescadores
não chegaram a um consenso se mantêm esta proposta ou mesmo se ampliam a
proibição para o ano todo.

Proposta 14 (ARP 95): Proibir o uso de rede de emalhe de superfície no período
noturno na área da APA da Baleia Franca compreendida entre os municípios de
Imbituba e Balneário Rincão.
Justificativa:
Esta ARP ainda não foi consenso entre os pescadores artesanais e a APA da
Baleia Franca. Além de evitar a pesca fantasma, esta ARP poderia garantir certo grau
de proteção aos elasmobrânquios ameaçados de extinção. No entanto, sua proposta
parece ter sido motivada por conflitos entre pescarias e sugere-se que seja ampliado o
debate com os pescadores sobre a necessidade desta norma.
Esta proposta, aplicada entre os meses de julho e novembro, também poderia
reduzir os enredamentos das Baleias Francas por redes de pesca. Zappes et al.
(2013) propõem que sejam realizados cursos com a comunidade local sobre gestão
pesqueira para uma reflexão conjunta sobre alternativas ao enredamento das Baleias
Francas nas redes de pesca. Em função do aumento de enredamento, especialmente
no ano de 2013, Groch et al. (2015) consideram que deve haver um monitoramento
permanente das populações de baleias e da atividade pesqueira. Desta forma, a
criação de ARPs em função da Baleia Franca deve ser analisada no âmbito do
conselho gestor desta UC. Tendo em vista a importância da pesca de emalhe na
região, a criação de uma ARP poderia gerar reações indesejadas e conflitos, portanto,
recomenda-se um monitoramento e diálogo contínuo entre pesquisadores e
pescadores no âmbito da APA da Baleia Franca.
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Proposta 15 (ARP 96): Proibir qualquer tipo de pesca na faixa de 500m ao redor da
Ilha do Coral, entre 01 de novembro e 01 de março.
Justificativa:
Esta ARP se justifica pela proteção das mesmas espécies e conta com o
mesmo aporte legal da proposta de ARP 83. Sua inclusão foi motivada pelos
resultados de Grecco (2012), que aponta o entorno da Ilha do Coral (confrontante com
o município de Palhoça), como local de Santa Catarina com maior quantidade de
registros por observação direta (realizada por pescadores submarinos) de agregações
reprodutivas de indivíduos do gênero Epinephelus. A porção terrestre da Ilha do Coral
é protegida pelo Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e a porção aquática pertence
a APA da Baleia Franca, na qual se sugere a inclusão desta ARP em seu plano de
manejo. O período da ARP foi indicado por estar associado às agregações
reprodutivas de Epinephelus (Grecco, 2012).

4.3.2. TRECHO 2: Litoral Norte
Proposta 16 (ARP 97): Proibir todas as modalidades de pesca embarcada praticadas
a menos de 300m do entorno da Ponta da Sepultura (Bombinhas), do Arquipélago das
Graças (São Francisco do Sul), da Ilha da Tipitinga e da Ilha dos Lobos, estas duas
últimas confrontantes com o setor sul de Balneário Barra do Sul.
Justificativa:
Uma sugestão de ARP (proposta por Godoy et al., 2007 e endossada por esta
consultoria) foca na pesca embarcada praticada a 300m do entorno de alguns costões
rochosos e ilhas do norte de Santa Catarina. Tratam-se de dois locais, a Ponta da
Sepultura (27°08’36 - 27°07’59 S e 48°28’34 - 48°28’22 W) em Bombinhas e o
Arquipélago das Graças (Bueno, 2010), em São Francisco do Sul (26°11’ S e 48°29’
W), visando a conservação do Mero (Epinephelus itajara), Caranha (Lutjanus
cyanopterus) e do Peixe-papagaio-cinza ou Budião (Sparisoma axillare).
O segundo local compartilha da mesma perspectiva de conservação dos peixes
recifais, onde é proposta uma ARP nos 300m do entorno da Ilha da Tipitinga
(26°29'51"S e 48°35'02"W) e da Ilha dos Lobos (26°30'50"S e 48°33'41"W),
confrontantes com o setor sul de Balneário Barra do Sul, visando a conservação do
Peixe-papagaio-cinza ou Budião (Sparisoma axillare) cuja presença e o fácil acesso à
pesca artesanal foi reportado por Alves e Pinheiro (2011).
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Além da Portaria Interministerial SG-PR/MMA Nº 24 de 15 de maio de 2018
que proíbe a pesca desembarcada na modalidade de emalhe fixo ou deriva no raio de
150m ao redor das ilhas, lajes e costões rochosos do litoral nas regiões Sudeste e Sul,
esta proposta conta com os demais aportes legais e para a proteção das espécies
descritas na ARP 83.

Proposta 17 (ARP 98): Criar uma OMEC (Outras Medidas Efetivas de Conservação
baseadas em área) ou unidade de conservação de uso sustentável na Baía de
Babitonga e oceano adjacente.
Justificativa:
Em Itapoá, São Francisco do Sul e Balneário Barra do Sul, municípios da Baía
da Babitonga que pescam na plataforma continental é necessária a regulação da
pesca com arrasto de portas através da concessão de Direitos Exclusivos de
Propriedade (Orensanz e Seijo, 2013) capazes de excluir pescadores de fora.
Segundo Serafini (2012), os pescadores do arrasto para camarão reivindicam uma
menor atuação das embarcações de fora que pescam excessivamente sobre o
pesqueiro de camarões.
Em reunião realizada em julho de 2018, o Órgão Subsidiário sobre
Aconselhamento Técnico, Científico e Tecnológico (SBSSTA) da Convenção da
Diversidade Biológica (CDB) definiu Outras Medidas Efetivas de Conservação
baseadas em área (OMEC) como: “Uma área geograficamente definida que não seja
uma Área Protegida, que é governada e gerenciada de forma a alcançar resultados
positivos e sustentáveis de longo prazo para a conservação in situ da biodiversidade,
com funções e serviços ecossistêmicos associados e, quando aplicável, valores
culturais, espirituais, socioeconômicos e outros relevantes localmente” (CDB, 2018,
p.1).
Entre os tipos principais de OMECs sugeridos pela CDB (2018) para as áreas
marinhas e costeiras, o mais ajustado a Baía da Babitonga seria as Medidas de
Gestão das Pescarias Baseadas na Área, definidas como: “medidas de gestão e/ou
conservação

da

pesca

formalmente

definidas

e

definidas

espacialmente,

implementadas para alcançar um ou mais resultados da pesca previstos. Os
resultados dessas medidas são comumente relacionados ao uso sustentável da
pesca. No entanto, eles também podem incluir proteção ou redução do impacto sobre
a biodiversidade, habitats ou estrutura e função do ecossistema” (CDB, 2018, p.15). A
OMEC da Baía da Babitonga poderia ser posteriormente convertida em uma Área de
Proteção Ambiental (APA) Marinha Federal.
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A Baía da Babitonga atende aos pré-requisitos especiais para criação de uma
OMEC (Outras Medidas Efetivas de Conservação baseadas em área): não é UC,
possui uma área geograficamente delimitada, sociedade civil engajada, algum nível de
governança, recursos do derramamento de petróleo, possibilidade de zoneamento,
acordos locais de pesca, automonitoramento e um sistema incipiente de cogestão. A
criação de uma OMEC possibilitaria a melhor regulamentação da pesca com arrasto
de portas e a criação de ARPs que restringissem esta atividade a uma faixa
delimitada, a exemplo do processo em curso na APA do Anhatomirim (SC).
Rodrigues et al. (2015) criticam o estabelecimento de períodos de defeso como
medida para proteção dos estoques de camarão sete-barbas em função da ocorrência
de mais de um pico de recrutamento ou a entrada contínua de jovens na população
adulta. A pesquisa, realizada em Balneário Barra do Sul, indicou que a atividade
pesqueira está capturando, na maior parte do ano, fêmeas que não atingiram a
maturidade sexual. Os autores sugerem outras medidas de ordenamento pesqueiro,
voltadas à diminuição do esforço, “[...] visto que em 20 anos (1994 - 2014) houve um
aumento superior à 100% no número de embarcações voltadas a esta pescaria no
Balneário Barra do Sul” (p.55).
A criação de uma AMP na Baía da Babitonga e oceano adjacente deve prever
ARPs para as redes de emalhe, em função de ser uma área de ocorrência da Toninha
(Pontoporia blainvillei). O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos
(PMP-BS) já registrou, desde 2015, 208 toninhas mortas no litoral norte de Santa
Catarina, sendo a principal causa de morte o afogamento decorrente da captura por
rede de emalhe.
A criação de uma OMEC na Baía de Babitonga e oceano adjacente poderia
limitar a entrada de usuários externos, mediante procedimentos estipulados no seu
zoneamento e Plano de Manejo. O zoneamento da OMEC possibilita que sejam
criadas maiores restrições à atividade humana nos locais onde ocorrem agregações
reprodutivas de peixes, ou seja, quando uma ou mais espécies se concentram em
locais e momentos específicos com finalidade reprodutiva (Colin et al., 2003).
Na Europa os stakeholders perceberam que deveriam ser estabelecidas, no
zoneamento de AMPs, limitações hierárquicas sobre o uso dos recursos marinhos e a
separação das atividades conflitantes, como é realizado na porção sul deste
continente (Mangi e Austin, 2008). Uma alternativa complementar às ARPs é a
previsão de restrições, no zoneamento, à pesca de determinadas espécies ou
tamanhos de pescados, a tipos e/ou artes de pesca e embarcações específicas, ou de
acordo com faixas de tamanho das embarcações (Batista et al., 2014).
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A Baía Babitonga é utilizada não somente pelos pescadores locais, como
também pela pesca industrial (Pezzuto, 2001) e por embarcações provenientes de
outras comunidades pesqueiras artesanais de Santa Catarina (Bail e Branco, 2007) e
Paraná (Andriguetto-Filho, 2002). O uso deste espaço por diferentes frotas pesqueiras
e petrechos aumenta os conflitos entre pescadores, tornando um ambiente propício
para a criação de um sistema de gestão compartilhada (Serafini, 2012). Segundo
Serafini (2012), devido à complexidade da Baía Babitonga e aos seus conflitos
potenciais, a construção de um sistema de cogestão neste contexto deve ter como
foco o espaço compartilhado pelos diversos atores, visando evitar abordagens
setoriais que priorizem atividades específicas, como a pesca, o turismo ou a indústria.
De fato, os principais arranjos de cogestão ou gestão compartilhada em curso no país
estão ocorrendo em UCs (Seixas e Kalikoski, 2009). Nesse sentido, a constituição de
um

grupo

multi-setorial

como

o

Grupo

Pró-Babitonga

-

GPB

(https://www.babitongaativa.com/grupo-pro-babitonga), atuando no conselho gestor de
uma OMEC, é um pré-requisito para o planejamento e a implementação das ações de
gestão compartilhada necessárias para a conservação e o desenvolvimento integrados
do Ecossistema Babitonga.
No entanto, este desafio a ser enfrentado por uma OMEC não exclui a criação
ou o fomento a arranjos institucionais com foco na conservação de recursos naturais
específicos, atuando em diferentes escalas de gestão (Cash et al., 2006) e
orquestrados pelo GPB. O arranjo institucional de um Fórum de Pesca, por exemplo,
pode funcionar como forma complementar à OMEC, onde os pescadores artesanais,
por estarem entre pares, se sentiriam mais à vontade para discutir seus problemas e
encaminhar suas reivindicações. A criação do Fórum de Pesca Babitonga
representaria uma estrutura intermediária entre o GPB e as comunidades de
pescadores. Os interesses do setor pesqueiro também poderiam ser acomodados em
uma Câmara Técnica Permanente do Conselho Gestor de uma OMEC. Cabe destacar
que os Fóruns de Pesca são viabilizados através da legislação relativa aos Acordos de
Pesca (IN IBAMA no 29/02), como ocorreu no caso do Fórum da Lagoa dos Patos
(RS).

4.4. Paraná
Grande parte das regulamentações que regem a pesca artesanal no Paraná se
refere aos rios e ambientes estuarinos e lagunares. Além disso, uma porção
significativa das ilhas e confluências de rios, inseridos na Mata Atlântica, estão
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protegidos por UCs Federais e Estaduais, como foi mencionado para o zoneamento da
Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba e o Parque Nacional Marinho
das Ilhas dos Currais. O litoral paranaense também abriga uma série de UCs que
limitam o uso e o acesso aos recursos naturais, porém não através de ARP, e que
serão indicadas a seguir.
A Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual de Guaratuba foi criada pelo
Decreto Estadual 1.234, de 27 de março de 1992 e possui 200 mil hectares. A UC
possui Plano de Manejo (finalizado em 2006) que estabelece Zonas de Proteção, nas
quais não foram identificadas Áreas de Restrição para a pesca artesanal. A Estação
Ecológica de Guaraqueçaba foi criada pelo Decreto nº 87.222 de 31 de maio de 1982,
possui uma área de 4.370,15 hectares, envolvendo áreas de manguezais, sem
incidência direta nas áreas marinhas ou estuarinas. O Parque Nacional do Superagui
foi criado pelo Decreto no 97.688 de 25 de abril de 1989 e está localizado no Município
de Guaraqueçaba. Apesar de não abranger a porção marítima, alguns rios que
desembocam na Baía de Paranaguá estão inseridos no Parna, e há conflitos com os
pescadores artesanais da região.
Esse arranjo institucional vem permitindo a conservação dos recursos
necessário para a manutenção dos modos de vida dos pescadores artesanais. No
entanto, as elevadas restrições de uso extrativo dos recursos naturais no litoral
paranaense vêm criando obstáculos para a reprodução cultural dos caiçaras e
intensos conflitos com os órgãos responsáveis pela gestão das UCs. Como já existe
uma instância de governança ambiental formalmente constituída para o litoral
paranaense e sul de São Paulo (Mosaico Lagamar, reconhecido pela Portaria MMA no.
150, de 08 de maio de 2006 – Figura 7), sugere-se que novas ARPs sejam propostas
no âmbito deste conselho.
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Figura 7 – Mapa do Mosaico de Unidades de Conservação LAGAMAR. Neste
mapa não foi incluída a Área de Proteção Ambiental Marinha no Estado de São
Paulo. Fonte: MMA.

As ARPs 82, 83 e 84 propostas para toda a área de estudo garantiriam um
nível satisfatório de proteção e sua aplicação para o litoral paranaense já teria um
impacto significativo para os pescadores artesanais. O litoral do Paraná é repleto de
desembocaduras estuarinas-lagunares, ilhas e a maioria das embarcações atua no
arrasto de camarões.

4.5. São Paulo

Das 81 ARPs levantadas, 31 são exclusivas do Estado de São Paulo, que
conta com todo oceano adjacente a zona costeira protegido por APAs Marinhas. Além
disso, há pelo menos três diplomas legais adicionais que instituem APAs e Áreas de
Manejo Especial, onde a pesca artesanal pode ser limitada. O Decreto Estadual no
53.527 de 2008 que criou a Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Sul, definiu
os limites das Áreas de Manejo Especial para a proteção da biodiversidade em dois
setores (Ilha do Bom Abrigo e Ilha da Figueira-Sul), onde deve haver o combate de
atividades predatórias, o controle da poluição e a sustentação da produtividade
pesqueira.
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O Decreto Estadual n° 53.526 de 2008 cria a Área de Proteção Ambiental
Marinha do Litoral Centro, instituindo Áreas de Manejo Especial (AME) situadas no
município de Guarujá (Ponta da Armação e Ilha da Moela) e no município de Itanhaém
(Ilha da Laje da Conceição). A APA Marinha Alcatrazes foi criada pela lei orgânica do
município de São Sebastião, que estabeleceu a sua política ambiental (Lei nº 848/92 e
Decreto Municipal Nº 2.029/97, Decreto Municipal nº 3.432/06).
O Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) do Arquipélago de Alcatrazes (criado pelo
Decreto Federal de 2016) e a ESEC Tupinambás (criada pelo Decreto Federal nº.
94.656 de 1987) constituem um mosaico de UCs que representa a maior ARP da área
de estudo. Estas UCs possuem um Plano de Manejo elaborado em conjunto que
protege um conjunto de ilhas e seu entorno de 1 km (Ilha das Cabras, Ilha das Palmas
e Ilhote), englobando 67.409 ha onde pesca é proibida, inclusive em sua zona de
amortecimento (Figura 07).
Neste contexto, entende-se que as ARPs 82, 83 e 84 propostas para toda a
área de estudo garantiriam um nível satisfatório de proteção e sua aplicação para o
litoral paulista já teria um impacto significativo para os pescadores artesanais. O litoral
de São Paulo é repleto de desembocaduras estuarinas-lagunares, ilhas e grande parte
das embarcações dos trechos sul e norte atuam no arrasto de camarões. Além disso,
parte da zona marinha de São Paulo tem seus usos limitados pelo Zoneamento
Ecológico-Econômico.
O tipo de debate que deve ser estimulado em São Paulo reside no
estabelecimento de territórios pesqueiros, ou seja, na criação de zonas, dentro das
APAs Marinhas, exclusivas para a pesca artesanal tradicional com baixa mobilidade
(embarcações de até 8 m). Estas seriam áreas exploradas tanto para fins de
subsistência, quanto para geração de renda dos extrativistas. Consiste na área
marinha já explorada pela frota artesanal das APAs Marinhas ou passível de ser
explorada de forma sustentável pelas comunidades tradicionais. As restrições de uso
desta zona incluiriam: Redes de espera fabricadas com nylon 80 mm ou superior;
redes de arrasto (de praia ou de porta); pesca submarina, utilizando arpão, arbalete ou
arma de pressão; utilização de jet-sky (Moto náutica) uso de motor de popa tipo rabeta
sem a proteção de hélice; navegação de turismo/lazer com embarcações com motores
com potência maior que 5,5. HP.
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Figura 07 – Área de abrangência do Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) do
Arquipélago de Alcatrazes (criado pelo Decreto Federal de 2016) e da Estação
Ecológica
Tupinambás.
Fonte:
Plano
de
Manejo
(http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/plano-demanejo/plano_de_manejo_esec_tupinambas_revisarquipelogoalcatrazes_vol1.pdf)
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4.6. Considerações Gerais sobre a Proposta de Criação de
Novas Áreas de Restrição de Pesca

Parte do Produto 2 é formado por uma planilha Excel que contém informações
detalhadas sobre as pescarias artesanais, áreas de importância biológica e interações
entre pesca artesanal e espécies ameaçadas. Considerando a importância das
principais áreas costeiras e marinhas dos estados analisados para a manutenção da
biodiversidade e de processos ecológicos (reprodução, crescimento, alimentação) e
das interações e impactos descritos da pesca com essas espécies, a presença de UCs
marinhas e ARPs para pesca artesanal é relativamente baixa nos Estados do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina, e sua ampliação poderá contribuir com a
sustentabilidade da produção pesqueira.
No Paraná e São Paulo a quantidade de ARPs existentes, somadas às ARPs
propostas para toda área de estudo pode possibilitar a proteção das principais
espécies ameaçadas da megafauna marinha. No entanto, apesar do arcabouço
institucional existente no Paraná e em São Paulo contemplar uma série de AMPs,
estas precisam amadurecer regras de ordenamento pesqueiro no seu zoneamento.
Neste contexto, sugere-se que estes estados invistam na concessão de diretos
exclusivos de propriedade aos pescadores artesanais, trazendo os três pilares da
gestão pesqueira (monitoramento, controle e vigilância – Bergh e Davies, 2009) para o
paradigma da participação.
Tendo em vista a complexidade do tema, a análise privilegiou ARPs
direcionadas para táxons de forma agrupada (p. ex. Elasmobrânquios). A partir da
consideração dos impactos das modalidades de pesca artesanal, foram realizadas
inferências sobre as áreas com maior atuação das frotas e que poderiam receber
prioridade para proteção. Nesse sentido, também foi reforçada a exclusão de outros
métodos de pesca em áreas onde já ocorre a exclusão de um determinado método
(ex. exclusão do arrasto em áreas exclusão do emalhe).
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5. Considerações Finais
Neste Produto 2 da consultoria foi argumentado sobre os benefícios para a
produção pesqueira associados a criação de AMPs e ARPs, levantadas todas as
ARPs já instituídas pelos diplomas legais existentes e propostas novas ARPs. As
propostas foram justificadas pelo grau de proteção já existente e pela conservação das
espécies ameaçadas da megafauna marinha cujos ciclos de vida e impactos da pesca
artesanal foram devidamente caracterizados no Apêndice 1. Enquanto os Estados do
Rio Grande do Sul e Santa Catarina possuem uma defasagem em relação ao
estabelecimento de ARPs, Paraná e São Paulo apresentaram um complexo arranjo
institucional que já vem sendo ordenado.
Conforme argumenta Dahlgren (2014), as ARPs trazem benefícios não
somente para a conservação de espécies-alvo da pesca, conforme destacado na
seção 2, mas também para os ecossistemas e para os sistemas econômicos e sociais
das populações costeiras. Em relação aos ecossistemas, pode ser citada a redução
dos impactos sobre as espécies não-alvo e os hábitats, o que favorece o aumento da
diversidade

biológica

e

a

reestruturação

das

relações

predador-presa

nas

comunidades de peixes, através de um efeito cascata que altera a estrutura das
relações tróficas. Do ponto de vista ecológico, há indícios de que as ARPs podem
também contribuir para o controle das populações de espécies invasoras e aumentar a
resiliência dos ambientes coralíneos.
Os benefícios econômicos das ARPs para as comunidades de pescadores
estão associados ao efeito de transbordamento gerado pelo aumento dos estoques de
espécies-alvo, aumentando seus lucros, inclusive pela redução no custo com o
deslocamento. As ARPs podem prover benefícios econômicos não extrativos para as
comunidades locais, como o turismo, onde os lucros podem exceder os da pesca
(Merino et al., 2009), os serviços ecossistêmicos, a redução dos conflitos entre grupos
de usuários ou para finalidades educativas e de pesquisa (Dahlgren, 2014).
Tendo em vista o conjunto de externalidades positivas relatadas, ao invés de
utilizar o termo ARPs, proponho que a linguagem adotada junto ao setor pesqueiro
esteja mais voltada para os benefícios de criação destas áreas para a pesca do que
para a restrição imposta. Os termos “Áreas de Produção Pesqueira”, “Criadores” ou
“Berçários” são comumente referidos pelos pescadores artesanais para destacar a
relevância destas áreas para a manutenção da produtividade na pesca, sendo mais
adequados para fins de implementação desta política.
56

6. Referências Bibliográficas
Aburto-Oropeza, O.; Erisman, B.; Galland, G.R.; Mascarenãs-Osorio, I.; Sala, E.;
Ezcurra, E. Large Recovery of Fish Biomass in a No-Take Marine Reserve. Plos
one, England, v. 6, n. 8, p. 1-7, 2011.
Amorim, A., Baum, J., Cailliet, G.M., Clò, S., Clarke, S.C., Fergusson, I., Gonzalez, M.,
Macias, D., Mancini, P., Mancusi, C., Myers, R., Reardon, M., Trejo, T., Vacchi,
M. & Valenti, S.V. 2009. Alopias superciliosus. Red List. disponivel em.
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2009-2.RLTS.T161696A5482468.en. acesso
em. 14 de junho de 2018.
Andriguetto-Filho, J.M. 2002. Sistemas técnicos de pesca no litoral do Paraná:
caracterização e tipificação. In: Raynaut, C.; Zanoni, M.; Lana, P.C.; Floriani, D.;
Ferreira, A.D.D.; Andriguetto, J.M. (eds.) Desenvolvimento e Meio Ambiente –
em busca da interdisciplinaridade. Editora da UFPR, Curitiba. 213-233pp.
Alencar, C.A.G., R. Salles, C.A.S. Rocha e M.O. Ximenes-Carvalho, 1998.
Caracterização biométrica do Batata, Lopholatilus villarii Ribeiro, 1915
(Teleostei:Malacanthidae), no Nordeste do Brasil. Arq. Ciên. Mar., Fortaleza,
31(1):101-106
Allen, G.R., 1985. FAO Species Catalogue. Vol. 6. Snappers of the world. An
annotated and illustrated catalogue of lutjanid species known to date. FAO Fish.
Synop. 125(6):208 p. Rome: FAO.
Allsop, D.J. and S.A. West.; Constant relative age and size at sex change for
sequentially hermaphroditic fish. J. Evol. Biol. 16(2003):921-929, 2003.
Alves, J.A.; Pinheiro, P.C. Peixes recifais das ilhas costeiras do Balneário Barra do Sul
– SC. Revista CEPSUL - Biodiversidade e Conservação Marinha, 2(1): 10-21,
2011.
Angulo-Valdés, J.A. and B.G. Hatcher. A new typology of benefits derived from marine
protected areas. Marine Policy 34:635-644, 2010.
Araújo, M.C.B.; Costa, M.F. Lixo no ambiente marinho. Ciência Hoje, 32, 2003.
Arfelli, C.A.; Estudo da pesca e aspectos da dinâmica populacional de espadarte,
Xiphias gladius L. 1758, no Atlântico Sul. Rio Claro. Tese de Doutorado.
Universidade Estadual Paulista – UNESP, 1996.
Attisano, K. K.; Niencheski, L.F.H.; Milani, I.C.; Machado, C.S.; Milani, M.R.; Zarzur, S.;
Andrade, C.F.F. Evidences of continental groundwater to the shelf zone in
57

Albardão area, RS, Brazil. Brazilian Journal of Oceanography, v. 56(3), p. 189200, 2008.
Attisano, K.K.; Santos, I.S.; Andrade, C.F.F.; paiva, M.L.; Milani, I.C.B.; Niencheski,
L.F.H. Submarine groundwater discharge revealed by radium isotopes (ra-223
and ra-224) near a paleochannel on the southern brazilian continental shelf.
Brazilian Journal of Oceanography, v. 61(3), P. 195-200, 2013.
Avigliano, E.; Velasco, G.; Volpedo, A.V.; Use of lapillus otolith microchemistry as an
indicator of the habitat of Genidens barbus from different estuarine environments
in the southwestern Atlantic Ocean. Environ Biol Fish. 2015.
Ávila-da-Silva, A.O.; A evolução da pesca de linha-de-fundo e a dinâmica de
população do Peixe-batata, Lopholatilus villarii (Teleostei:Malacanthidae) na
margem continental da costa brasileira entre os paralelos 22° e 28°S,
Universidade de São Paulo – Inst. Ocean., 2002.
Ávila-da-Silva, A.O.; Bastos, G.C.C.; Tutui, S.L.S.; A atividade pesqueira do Estado de
São Paulo: Análise das capturas do biênio 1998- 1999 com espinhel-de-fundo.
B. Inst. Pesca, São Paulo, 27(1): 33-38. 2001.
Ávila-da-Silva, AO. Análise da pesca de peixes demersais com linha-de-fundo pelas
frotas do Rio de Janeiro e São Paulo de 1996 a 1999. p. 308-324. Em: Cegole,
MC & Rossi-Wongtschowski CLB. (eds) Análise das principais pescarias
comerciais do SudesteSul do Brasil. Volume I: Dinâmica das frotas pesqueiras
Programa Revizee/Score-Sul. FEMAR, p.369, 2003.
Ávila-da-Silva, A.O.; Haimovici, M. Lopholatilus villarii Miranda-Ribeiro, 1915. In: M.C.
Cergole, A.O. Ávila-da-Silva; C.L.D.B. Rossi-Wongtschowski (Eds.) Análise das
Principais Pescarias Comerciais da Região Sudeste-Sul do Brasil: Dinâmica
Populacional das Espécies em Explotação. São Paulo: IO-USP, Programa
Revizee: 124-131, 2005.
Babcock, R.N.; Shears, A.; Alcala, N.; Barrett, G.; Edgar, K.; Lafferty, T.; McClanahan;
Russ, G.. Decadal trends in marine reserves reveal differential rates of change in
direct and indirect effects. Proceedings of the National Academy of Sciences
107:18256-18261, 2010.
Bacchet, P., T. Zysman and Y. Lefèvre.; Guide des poissons de Tahiti et ses îles.
Tahiti (Polynésie Francaise): Éditions Au Vent des Îles. 608 p., 2006.
Bacchet, P.; Zysman, T.; Lefèvre Y; Guide des poissons de Tahiti et ses îles. Tahiti
(Polynésie Francaise): Éditions Au Vent des Îles. 2006, 608 p.
58

Bail, G.C.; Branco, J.O. 2007. Pesca artesanal do camarão sete-barbas: uma
caracterização socioeconômica na Penha, SC. Braz. J. Aquat. Sci. Technol.
11(2): 25-32.
Ball, A.O.; Sedberry GR, Zatcoff MS, Chapman RW, Carlin JL.; Population structure of
wreckfish Polyprion americanus determined with microsatellite genetic markers.
Mar Biol 137:1077–1090, 2000.
Banco de dados Tamar/Sitamar. Contato: Alexsandro Santos (alex@tamar.org.br)
Barata, P. C. R.; Lima, E. H. S. M.; Borges-Martins, M.; Scalfoni, J. T.; Bellini, C.;
Siciliano, S. Records of the leatherback sea turtle (Dermochelys coriacea) on the
Brazilian coast, 1969–2001. Journal of the Marine Biological Association, United
Kingdom, n. 84, p.1233–1240, 2004.
Bastos, R.F.; Condini, M.V.; Garcia, A.M. Fish species list of coastal streams in
southern Brazil, with notes on austral distribution limits of marine and freshwater
endangered species. Pan-American Journal of Aquatic Sciences, 8(4), 2013:
347-351.
Bass A.J.; Heemstra P.C.; Compagno L.J.V.; Carcharhinidae. Ink M.M. Smith and P.C.
Heemstra (eds.) Smiths' sea fishes. Springer-Verlag, Berlin, 1986, 67-87p.
Batista, V.S.; Fabré, N.N.; Malhado,A.C.M.; Ladle, R.J. Tropical Artisanal Coastal
Fisheries: Challenges and Future Directions. Reviews in Fisheries Science &
Aquaculture, 22:1, 1-15, 2014.
Baum, J., Clarke, S., Domingo, A., Ducrocq, M., Lamónaca, A.F., Gaibor, N., Graham,
R., Jorgensen, S., Kotas, J.E., Medina, E., Martinez-Ortiz, J., Monzini Taccone di
Sitizano, J., Morales, M.R., Navarro, S.S., Pérez-Jiménez, J.C., Ruiz, C., Smith,
W., Valenti, S.V. & Vooren, C.M. 2007. Sphyrna lewini. Red List. Disponível em.
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2007.RLTS.T39385A10190088.en.acesso
em. 14 de junho de 2018.
Bergh, P.E.; Davies, S. Fishery Monitoring, Control and Surveillance In: K.L. Cochrane
and S.M. Garcia (Eds.) A Fishery Manager’s Guidebook. FAO / Wiley-Blackwell
2ª Ed., 2009: 373-403.
Bernardes, R.Á., J.L. de Figueiredo, A.R. Rodrigues, L.G. Fischer, C.M. Vooren, M.
Haimovici and C.L.D.B. Rossi-Wongtschowski,. Peixes de zona econômica
exclusiva da região sudeste-sul do Brasil: Levantamento com armadilhas,
pargueiras e rede de arrasto de fundo. São Paulo: Editora da Universidade de
São Paulo. 295 p., 2005.
59

Bertozzi, C.P.; Namora, R.C.; Gadig, O.B.F.; Elasmobrânquios capturados pela pesca
artesanal de Praia Grande (SP). Reunião da Sociedade Brasileira para o Estudo
de Elasmobrânquios, II, Santos, 2000.
Bertozzi, C.P.; Zerbini, A.N. Incidental mortality of Franciscana (Pontoporia blainvillei)
in the artesanal fishery of Praia Grande, São Paulo state Brazil. Lajam, v. 1, n.
1, p. 1-8, 2002.
Bianchi, G., K.E. Carpenter, J.-P. Roux, F.J. Molloy, D. Boyer and H.J. Boyer.; FAO
species identification guide for fishery purposes. Field guide to the living marine
resources of Namibia. FAO, Rome. 265 p, 1999.
Bigelow, H.B. and Schroeder, W.C.; Sawfishes, guitarfishes, skates and rays. Memoir
Sears Foundation for Marine Research n.1, v.2, 1-514p., 1953.
Bizzarro, J., Smith, W., Baum, J., Domingo, A. & Menni, R. 2009. Mobula hypostoma.
The IUCN Red List. Disponível em. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2009-2.RL
TS. T161737A5492018.en. acesso em. 15 de junho de 2018.
Böhlke, J.E. and C.C.G. Chaplin, 1993. Fishes of the Bahamas and adjacent tropical
waters. 2nd edition. University of Texas Press, Austin.
Bornatowski, H., Abilhoa, V., & Charvet-Almeida, P.; Elasmobranchs of the Paraná
Coast, southern Brazil, south-western Atlantic. Marine Biodiversity Records,
2009.
Bornatowsky, H.; Costa, L.; Robert, M.C.; Pina, J.V.; Hábitos alimentares de tubarõesmartelo jovens, Sphyrna zygaena (Carcharhiniformes: Sphyrnidae), no litoral sul
do Brasil, Biota Neotropica, v.7, n.1, 2007.
Brandini F. P. Hydrography and characteristics of the phytoplankton in shelf and
oceanic waters off southern Brazil during winter (July/August 1982) and summer
(February/March 1984). Hydrobiologia, v. 196, p. 111-148, 1990.
Brasil. Contribuições dos representantes do MMA ao: relatório do grupo técnico de
trabalho – gtt sobre a gestão da pesca de emalhe no brasil (Instituído pela PI N°
08, de 14 de setembro de 2010). Brasília: MMA/MPA. 2011, 139p
Brasil. Portaria n° 444, de 17 de Dezembro de 2014. Diário Oficial da União. Brasília,
DF, 18 Dez. 2014a. Seção 1. p. 121-126.
Brasil. Portaria n° 445, de 17 de Dezembro de 2014. Diário Oficial da União. Brasília,
DF, 18 Dez. 2014b. Seção 1. p. 126-130.
Brasil. Comissão Nacional de Biodiversidade – CONABIO. Resolução CONABIO nº
03,

de

21

de

dezembro

de

2006.

Disponível

em:

<<
60

http://www.mma.gov.br/estruturas/conabio/_arquivos/resolucaoconabio03_15.pdf
>>, acessado em 13_08_18
Brasil. Decreto nº 5.758 de 2006. Cria o Plano Estratégico Nacional de Áreas
Protegidas (PNAP).
Bugoni, L.; Krause, L.; Petry, M. V. Marine debris and human impacts on sea turtles in
southern Brazil. Marine Pollution Bulletin, v. 41, p. 1338-1342, 2001.
Burnell, S.R. Aspects of the reproductive biology, movements and site fidelity of right
whales off Australia. Journal Cetacean Research Managment (Special issue), 2:
89-102, 2001.
Bueno, L. S. Caracterização da Ictiofauna Recifal do Arquipélago das Graças, São
Francisco do Sul, Santa Catarina, Brasil. 458f. 2010. Dissertação de Mestrado.
Centro de Estudos Mar da Universidade Federal do Paraná - UFPR. 2010.
Campagno, L.J.V.; Atanacio, R.C.; Fishbase – Squatina occulta (Vooren & da Silva,
1992), disponível em. https://www.fishbase.de/summary/Squatina-occulta.html.
Acesso em. 15 de junho de 2018.
Capuli, E.E.; Fishbase – Myliobatis ridens (Ruocco, Lucifora, Díaz de Astarloa,
Mabragaña

Delpiani,

2012).

Disponível

em.

https://www.fishbase.de/summary/Carcharhinus-obscurus.html. Acesso em. 13
de junho de 2018.
Capuli, E.E.; Froese, R.; Fishbase – Myxine sotoi (Mincarone, 2001), disponível em.
https://www.fishbase.de/summary/Myxine-sotoi.html. Acesso em. 13 de junho de
2018.
Capuli, E.E.; Reyes, R.B.; Fishbase – Sparisoma axillare (Steindachner, 1878),
disponível

em.

https://www.fishbase.de/summary/Sparisoma-axillare.html.

Acesso em. 13 de junho de 2018.
Cardoso, L.G.; Haimovici, M. Peixes Marinhos e estuarinos inclusos na Portaria
445/2014 – MMA que ocorrem no sul do Brasil. Instituto de Oceanografia,
Universidade Federal de Rio Grande, p.28 , 2015.
Cardoso, L.G.; Haimovici M. Long-term changes in the age structure, mortality and
biomass of the king weakfish Macrodon atricauda (Gü nther, 1880) in southern
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Anexo I – Escala linear de movimento de algumas espécies de peixes recifais e pelágicos costeiros. Os números pretos representam
a área de vida, os azuis mudanças ontogenéticas (ciclo de vida em diferentes ambientes, como estuário e águas marinhas costeiras),
os vermelhos migrações para desova e os verdes movimentos de longo prazo de causas indeterminadas. Fonte: Green et al. (2014).
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Apêndice 1 - Habitats das espécies ameaçadas de
extinção e impactos da pesca artesanal
Neste item são descritas as áreas requeridas pelas espécies biologicamente
sensíveis da megafauna marinha ou ameaçadas de extinção em termos de
necessidade de hábitat (áreas berçários) e de movimentos ontogenéticos de peixes
(dispersão de larvas e adultos, mudanças de vida com o crescimento, alimentação
sazonal ou migração reprodutiva). Para cada espécie ameaçada, após a apresentação
das informações biológicas, serão informados os impactos da pesca artesanal
disponíveis na literatura.
Ao total são apresentadas informações sobre 39 espécies, sendo 3 cetáceos, 4
tartarugas marinhas, 12 osteíctes e 20 elasmobrânquios. Além da revisão de literatura
e consulta a especialistas, também foram utilizadas ‘Fichas Descritivas das Espécies
Ameaçadas

de

Extinção’,

disponíveis

no

link:

http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/lista-de-especies.

1. Cetáceos

Nesta seção foram destacadas a Baleia Franca (Eubalaena australis), a
toninha (Pontoporia blainvillei) e o boto-cinza (Sotalia guianensis) sendo a captura
incidental pela pesca a principal causa de mortalidade dessas duas últimas espécies
(BERTOZZI e ZERBINI, 2002).

1.1. Baleia Franca (Eubalaena australis)

As Baleias-francas migram anualmente entre as altas e baixas latitudes do
hemisfério sul, utilizando as águas quentes e calmas do Brasil como sítio reprodutivo
(Burnell, 2001). Entre os meses de julho a novembro, as baías do litoral sul brasileiro,
especialmente no Estado de Santa Catarina, representam a principal área onde
ocorrem concentração reprodutiva de baleias-francas (Palazzo e Flores, 1998). As
baías localizadas entre o Cabo de Santa Marta, Laguna (28º36‘ S, 48º49‘ W) e
Florianópolis (27º25‘ S, 48º30‘ W) são as áreas preferenciais de concentração das
baleias-francas no Estado de Santa Catarina (Groch, 2005).
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A baleia franca (Eubalaena australis) é capturada incidentalmente pelo emalhe
artesanal (Pontalti, 2011), especialmente no trecho sul de Santa Catarina, no
município de Imbituba, e no trecho central em Garopaba e Paulo Lopes (Pontalti e
Danielski, 2011). Segundo depoimentos de pescadores da região, o emalhe de
superfície é a modalidade que possui maior interação com as baleias francas.

1.2. Boto-cinza (Sotalia guianensis)
Sotalia guianensis é uma espécie de hábitos costeiros, com forte associação a
ambientes estuarinos (Schulze, 2012). O boto-cinza é residente das baías existentes
na área de estudo, tendo seu limite austral na Baía Norte de Florianópolis, Santa
Catarina (Simões-Lopes, 1988).
O arrasto simples é responsável pela captura incidental do boto cinza (Sotalia
guianensis) na região de Ipanema e Pontal do Paraná (Londoño, 2010) (comunidade
de Ipanema em Ponta do Paraná) e no Complexo Estuarino-Lagunar de IguapeCananéia (Zappes, 2007). O boto-cinza (Sotalia guianensis) também é capturado
incidentalmente pelo emalhe artesanal (Pinheiro, 2003), especialmente no litoral norte
do Rio Grande do Sul (Tramandaí, Imbé e Torres – Schiavon, 2000), na Baía da
Babitonga, norte de Santa Catarina (Pinheiro e Cremer, 2003) e Ubatuba (Siciliano,
1994). Wanderley (2013) indica interações entre S. guianensis e redes de pesca no
Complexo Estuarino Lagunar de Cananéia (Sul de São Paulo), no Complexo Estuarino
Lagunar de Paranaguá (Paraná) e na Baía Norte de Florianópolis (Santa Catarina),
sem informar o tipo de pesca (artesanal ou industrial) e a rede utilizada.

1.3. Toninha (Pontoporia blainvillei)
Pontoporia

blainvillei,

conhecida

como

toninha

ou

franciscana,

é

particularmente vulnerável às redes de emalhe em função do seu hábito costeiro
(Monteiro-Neto et al., 2000; Rosas et al., 2002; Siciliano et al., 2002) associado a
estuários e baías de baixas profundidades (até 50m) e elevadas produtividades, onde
atuam as frotas pesqueiras industriais e artesanais (Zappes, 2010). Na área de
estudo, o arrasto de parelha é responsável pela captura incidental da toninha
(Pontoporia blainvillei) (Quijano et al, 2010). Há também relatos da captura de toninhas
por arrastos de praia em Bertioga, na Baía de Paranaguá (Siciliano, 1994) e Praia
Grande (Bertozzi e Zebrini, 2002), em São Paulo.
A toninha é o pequeno cetáceo mais ameaçado no Atlântico Sul Ocidental,
devido aos altos níveis de mortalidade acidental ao longo de praticamente toda a sua
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área de distribuição (Silva, 2014) e sua estimativa populacional passou de 16,5 mil
para 9,5 mil indivíduos em uma década (Ott et al, 2015). Desvaux (2013) considera
que, devidos às flutuações no nível da maré em áreas de pesca de pouca
profundidade, utilizadas principalmente pela frota artesanal, a toninha é sujeita tanto a
captura incidental por redes de emalhe de superfície quanto de fundo.
Segundo Rosas et al. (2002), o emalhe de superfície (caceio) e de fundo são
responsáveis pela captura incidental da toninha na costa do Paraná. Pontoporia
blainvillei também é capturado incidentalmente pelo emalhe artesanal nos municípios
de Torres e Tramandaí (Danilewicz, 2000 e 2007), Capão da Canoa e Imbé (Castilhos,
2014), no Rio Grande do Sul e no município de Praia Grande (Bertozzi e Zerbini, 2002)
e Cananéia (Sidou, 2008; Desvaux, 2013), em São Paulo. Siciliano (1994) relata
capturas históricas da toninha por redes de emalhe em São Paulo (Ubatuba, Santos,
São Vicente, Praia Grande, Juréia – emalhe meia-água), Paraná (Baía de Paranaguá
– fundo e caceio).

2. Tartarugas
2.1. Tartaruga–cabeçuda (Caretta caretta)
Caretta caretta possui desovas ocasionais registradas em Ubatuba, no litoral
norte de São Paulo (Banco de Dados TAMAR/SITA-MAR), no município de Penha,
Santa Catarina (Soto et al., 1997) e Rio Grande do Sul (Nakashima et al., 2004).
No ambiente costeiro, existem registros de capturas incidentais na pesca no
Rio Grande do Sul (Pinedo et al., 1998; Monteiro, 2004), inclusive no estuário da
Lagoa dos Patos (Silva, 2006), Santa Catarina (Martins et al., 2010), Paraná (Banco
de Dados TAMAR/SITAMAR) e São Paulo (Gallo et al., 2006). Caretta caretta é
capturada incidentalmente pelo arrasto de portas simples industrial e artesanal no
litoral gaúcho (Monteiro, 2004) e pelo arrasto simples e duplo artesanal em Ubatuba,
São Paulo (Gallo 2006).

2.2. Tartaruga-verde (Chelonia mydas)
Os pontos conhecidos de desova da tartaruga-verde no Brasil estão localizadas
em ilhas oceânicas fora da áreas de estudo. No entanto, juvenis da espécie C. mydas
são muito comuns na costa brasileira, sendo a espécie com maior número de
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ocorrências, incluindo capturas incidentais pela pesca, na região costeira brasileira
(Banco de Dados TAMAR/SITAMAR). O litoral sul do Paraná e norte de Santa
Catarina são utilizados para a alimentação (PAN-Tartarugas Marinhas, 2011).
Há registros de captura incidental de C. mydas em atividades de pesca na
Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul (Soto e Beheregaray, 1997b; Silva, 2006).
Chelonia mydas é capturada incidentalmente pelo arrasto de portas simples industrial
e artesanal no litoral gaúcho (Monteiro, 2004) e pelo arrasto simples e duplo artesanal
em Ubatuba, São Paulo (Gallo 2006).

2.3. Tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata)
As áreas de desova da tartaruga-de-pente estão situadas no nordeste brasileiro
e as áreas de alimentação incluem ilhas oceânicas, havendo ocorrências em Santa
Catarina (Reisser et al., 2008; Soto e Beherengaray, 1997a) e no Rio Grande do Sul
(Soto e Beherengaray, 1997a). Na área de estudo, os registros de capturas incidentais
de E. imbricata por pesca estão situados nas regiões costeiras do Rio Grande do Sul
(Pinedo et al., 1998; Monteiro,

2004); Santa Catarina (Banco de Dados

TAMAR/SITAMAR) e São Paulo (Gallo et al., 2006). Eretmochelys imbricata é
capturada incidentalmente pelo arrasto de portas simples e duplo artesanal em
Ubatuba, São Paulo (Gallo et al., 2006).

2.4. Tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea).
A tartaruga-de-couro possui desovas ocasionais registradas em Santa Catarina
e Rio Grande do Sul (Loebman et al., 2008; Banco de Dados TAMAR/SITAMAR).
Existem registros de tartarugas-de-couro na Plataforma Entremares, no município de
Balneário Rincão (Santa Catarina) e, no município de Torres, no Rio Grande do Sul
(Soto et al., 1997). Capturas incidentais de D. coriacea em pescarias costeiras são
especialmente registradas no Rio Grande do Sul (D'Amato, 1991; Barata et al., 2004;
Monteiro, 2004). Dermochelys coriacea é capturada incidentalmente pelo arrasto de
portas simples industrial e artesanal no litoral gaúcho (Monteiro, 2004) e pelo arrasto
simples e duplo artesanal em Ubatuba, São Paulo (Gallo 2006).
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3. Osteíctes
De acordo com a FAO (2009) os Lutjanídos, aqui representados pela Caranha
(Lutjanus cyanopterus) utiliza como o berçário os manguezais onde realiza
movimentos ontogenéticos para áreas com corais tendo sítios para agregação de
desova específicos em recifes externos durante curtos períodos sazonais. Os
Serranídeos, representados pelo Mero (Epinephelus itajara), o Cherne-negro
(Hyporthodus nigritus), a Garoupa (Epinephelus morio), o Cherne-verdadeiro
(Hyporthodus niveatus) e o Badejo amarelo (Mycteroperca interstitialis) tem como
berçário recifes costeiros e microalgas, de onde realizam movimentos ontogenéticos
para áreas com corais. Realizam movimentos sazonais curtos ou de até 100 km para
agregação de desova em locais pequenos e bem específicos de recifes externos.

3.1. Bagre-branco (Genidens barbus)
O Bagre-branco encontra-se distribuído sobre o oceano atlântico sudoeste,
desde a bacia do Prata até o leste do Brasil (Torres, 2018). Dentre as áreas
reprodutivas no Oceano Atlântico, o Estuário da Lagoa dos Patos representa um dos
principais berçários e ambientes de desova da espécie (Avigliano et al., 2015).
Segundo Riede (2004), sua disposição abrange tanto ambientes marinhos como
ambientes demersais estuarinos sempre mantendo seu contato como a água doce e
salgada, sendo caracterizado como peixe anádromo (López e Bellisio, 1965).
Conforme estudos como Reis (1986), indivíduos adultos procuram sempre se
locomover para estuários e lagunas a procura de alimento e reprodução entre os
meses de setembro a dezembro. Logo após a desova realizada pelas fêmeas em
ambientes de água doce, os machos retornam para a porção estuarina carregando os
ovos (Velasco & Reis, 2004). Indivíduos juvenis vivem nos estuários até os 4 anos
(onde atingem cerca de 25cm), quando mudam seu habitat, migrando para o oceano
(Velasco et al., 2007).
Genidens barbus é considerado com um dos recursos pesqueiros mais
importantes em países como Uruguai, Argentina e Brasil (Tavares e Luque, 2004;
MINAGRI, 2013). Por se tratar de uma espécie anádroma, acaba sofrendo impactos
pesqueiros tanto em ambientes marinhos como estuarinos, sendo alvo da pesca
industrial e artesanal (IBAMA, 1999; Velasco et al., 2007). Dentre as modalidades de
pesca, o arrasto de praia, arrasto simples e a rede de emalhe são os mais relevantes
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para captura desta espécie, sendo a captura caracterizada como acidental na maioria
dos casos (Pina e Chaves, 2009; Namora et al., 2009; Cattani et al., 2011).

3.2. Cherne-poveiro (Polyprion americanus)
Pertencente à família dos Polyprionidae, a espécie Polyprion americanus é
classificada como peixe teleósteo demersal de grande porte, oceanódroma com ampla
distribuição geográfica (Heemstra, 1986), estando presente no Oceano Atlântico
Oriental, Atlântico Ocidental, Oceano Índico e Sudoeste do Pacifico (Robins & Ray,
1986; Figueiredo & Menezes, 1980; Paulin et al, 1989). Na fase juvenil a espécie esta
completamente associada aos ambientes pelágicos, assim que atinge a maturidade
acaba se dispondo a variância de profundidades (Sedberry et al, 1999; Ball et al,
2000), abrangendo várias faixas batimétricas, avistadas desde 40 a 600 metros, porem
estudos comprovam que a maior incidência da espécie fica entorno de 100 a 200
metros de profundidade (Robins & Ray, 1986; Bianchi et al, 1999). Sua alimentação é
representada principalmente por cefalópodes, caranguejos, cações e alguns peixes
ósseos, principal alimento registrado na costa Brasileira corresponde a merluza,
calamar-argentino e caranguejo-vermelho (Peres & Haimovici, 2003).
O Cherne-poveiro ocupa habitats rochosos íngremes do talude superior, em
profundidades de até 1.000 m, ao longo da costa continental e das ilhas oceânicas,
havendo um estoque brasileiro distribuído entre Cabo Frio e o sul do Rio Grande do
Sul (Haimovici e Peres, 2005). Esta espécie possui elevada longevidade, sendo 76
anos a idade máxima registrada para os machos e 62 anos para as fêmeas (Peres e
Haimovici, 2003). Em Polyprion americanos o crescimento é lento e a maturação
sexual é tardia, sendo o comprimento médio e a idade de primeira maturação sexual
foram estimados em 77,9 cm e 10,4 anos para as fêmeas e 74,9 cm e 9 anos para os
machos (Peres e Klippel, 2003).
Em ambas as costas do Oceano Atlântico está espécie serve como recurso
pesqueiro de grande relevância, através de sua boa carne, tamanho e peço elevado
para o mercado, gerando um lucro satisfatório para economia pesqueira (Machias et
al, 2003). No Brasil o maior pescado dirigido a esta espécie, restringe-se aos estados
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (Silva, 2003), onde estatísticas mostram até
três mil toneladas anuais de recurso pescado entre o período de 1989 a 1998 (Peres &
Haimovici, 1998; Haimovici & Velasco, 2001). Esta espécie é um importante recurso
pesqueiro demersal do talude superior e alvo de várias pescarias dirigidas no mundo
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todo, sendo pescado especialmente por embarcações industriais com espinhéis (cabo
principal de náilon-seda), linha de mão e rede de emalhar (Haimovici e Peres, 2005).
Os principais métodos de captura dos chernes no Brasil, se constitui principalmente
pelos métodos mais profundos como o espinhel, qual é utilizada para peixes de fundo
como as garoupas, o tamanho dos espinheis fica entre 0,25 a 9 MN de comprimento,
variando conforme o tamanho da embarcação (Shiavon, 2007; Machias et al, 2003).

3.3. Mero (Epinephelus itajara)
A espécie Epinephelus itajara, conhecida popularmente como mero, pertence à
família dos Serranidae, constitui-se como a maior espécie de garoupa do Oceano
atlântico, atingindo 2m de comprimento e 455kg (Gerhardinger et al., 2009),
classificada como uma espécie de hábito solitário, frequenta diversos tipos de fundo,
ocorrendo principalmente em áreas razas costeiras, como estuários, rios e recifes
(Claro, 1994; Cervigón et al., 1992). Indivíduos juvenis geralmente são encontrados
entre manguezais e estuários, enquanto os exemplares adultos podem ocupar tanto
áreas estuarinas como recifes de corais, mas parecem ocupar uma distância limitada
em seu campo de movimento (Heemstra e Randall, 1993; Cervigón et al., 1992), tendo
como comportamento reprodutivo um amplo agregamento dos espécimes tanto em
áreas costeiras como em áreas oceânicas (MMA, 2007). Sua distribuição geográfica
restringe-se ao Oceano Atlântico Ocidental, sendo encontrada desde a Florida (EUA)
até o Sul do Brasil (Luna, 2018).
A alimentação desta espécie é compreendida principalmente por crustáceos,
como lagostas, entre outros grupos como as tartarugas e grandes peixes incluindo as
Arraias (Luna, 2018). Sendo uma espécie de carne com excelente qualidade, tamanho
e peço exorbitante, podendo atingir pesos maiores a 315 kg, acabou se tornando alvo
de pesca industrial e artesanal (MMA, 2007; Smith, 1997). Dentro os métodos de
pesca exercidos para captura da espécie, podemos citar a redes de espera “Gamboa”,
utilizadas principalmente nos ambientes estuarinos pela pesca artesanal em busca de
exemplares juvenis e a pesca de espinhel, realizada pelas frotas industriais acima de 6
m de profundidade, buscando a captura de indivíduos adultos (MMA, 2007).
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3.4. Cherne-negro (Hyporthodus nigritus)
A espécie Hyporthodus nigritus vive em hábitats geralmente com fundos
rochosos durante a fase adulta, sendo os juvenis visto com maior frequência em
entradas de estuários ou em recifes de corais em função da maior abundância de
nutrientes presente nestes ambientes (Craig et al., 2011). Espécie com habito solitário,
oceanódroma, demersal, habita profundidades entre 55 a 525 metros (Riede, 2004;
Heemstra e Randall, 1993). Caracterizada como uma espécie hermafrodita
protogínica, atinge sua maturidade entre 8 a 9 anos (Parker e Mays, 1998; Musick et
al., 2000). Sua distribuição geográfica restringe-se ao Oceano Atlântico Ocidental,
sendo observada desde São Paulo (Brasil) até os Estados Unidos, obtendo registros
pesqueiros no Golfo do México e Cuba (Figueiredo et al., 2002).
Sendo considerada como uma espécie indicadora da qualidade ambiental,
principalmente em recifes de corais (Montes et al., 2003), atualmente é classificada
como “Criticamente em Risco” em quase todos os países onde habita (Chuen e
Huntsman, 2006). O Conselho de Gestão das Pescarias do Atlântico Sul considera as
espécies como excessivamente explorada e sujeita a sobrepesca (NMFS, 2003).
Dentre todos os metodos e artes de pesca, a captura desta espécie acaba sendo
comprarada com a pesca de Epinephelus itajara, sendo foco tanto das pescas
artesanais como industriais, particularmente sendo empregado o método de espinhel,
com registros de capturas acidentais em redes de espera (Chuen e Huntsman, 2006).

3.5. Garoupa (Epinephelus morio)
Epinephelus morio é encontrada geralmente sobre fundos rochosos e
compostos por lama (Luna, 2018; Heemstra e Randall, 1993). Os indivíduos juvenis (3
a 20 cm de comprimento) são particulamente avistados em águas rasas, sobre leitos
de ervas marinhas e recifes costeiros. Quanto a juvenis (maiores de 20 a 40 cm), são
comumento vistos sobre fendas ou saliências presentes em recifes rochosos (Garcia e
Eklund, 2004), os exemplares adultos são coletados em profundidades entre 70 a 330
metros (Randall, 1996). Suas fontes de alimento inclui uma ampla variedade de peixes
e invertebrados (Luna, 2018). Classificada como uma especie hemafrodita protogínica
(Allsop & West, 2003), as fêmeas se transformam em machos entre 7 e 14 anos,
quando atingem sua maturidade sexual e migram para águas mais profundas (Garcia
e Eklund, 2004). Sua área de distribuição abrange o Oceano Atlântico Ocidental,
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sendo observada ao longo da costa da Carolina do Norte (EUA) até o Sul do Brasil
(Heemstra e Randall, 1993).
Dentre os métodos de pesca utilizados para captura desta espécie o espinhel é
utilizado para pesca de adultos e a pesca com linha é mais realizado para pesca em
regiões de menor profundidade, como recifes de corais, onde individuos juvenis estão
presentes (Silva, 2002; Garcia e Eklund, 2004; Randall, 1996). No Brasil não constam
dados de captura desta especie pela pesca artesanal somente pelos metodos
industriais.

3.6. Cherne-verdadeiro (Hyporthodus niveatus)
O cherne-verdadeiro ocorre principalmente em ambientes oceânicos com
preferência por fundos rochosos, similar a outras espécies do mesmo gênero (Luna e
Valdestamon, 2018). Diferente dos indivíduos adultos os juvenis geralmente são
encontrados próximos a costa, se deslocando para maiores profundidades assim que
atinge sua maturidade sexual (Craig et al., 2011). Classificado como espécie marinha
demersal, vive em profundidades entre 30 a 525 metros, estando mais frequente na
faixa de 100 a 200 metros (Heemstra e Randall, 1993; Thierry et al., 2008). Alimentase comumente de peixes, gastrópodes, cefalópodes e crustáceos braquiúros (Luna e
Valdestamon, 2018). Wyanski et al. (2000) mostram que a espécie se enquadra como
hermafroditas protogínicas, tendo as fêmeas sua maturidade sexual anterior aos
machos. Sua distribuição geográfica é restrita ao Oceano Atlântico Ocidental, sendo
avistado desde a costa do Canada até o Sul do Brasil (Scott e Scott, 1988; Silva et al.,
2017).
Por ser uma espécie com elevado valor comercial nos países onde é
encontrado (Smith, 1997), tornou-se uma pesca frequente no Brasil, constantemente
capturado acidentalmente (Thierry et al., 2008). Os métodos utilizados para captura de
Hyporthodus niveatus tanto na pesca artesanal quanto na industrial incluem o
espinhel,

redes

de

espera

artesanal

e

industrial

e

armadilhas

realizadas

exclusivamente pela pesca artesanal, estes relatos de captura constam somente da
região Norte do Brasil. (Chuen e Huntsman, 2006; Chaves, 2016).
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3.7. Badejo amarelo (Mycteroperca interstitialis)
O Badejo-amarelo está enquadrado dentre as espécies da família Serranidae,
estando classificado dentro da subfamília Epinephelinae (Romero, 2002), seguindo a
característica das espécies da família Serranidae,

é encontrado comumente em

fundos rochosos ou recifes de corais com profundidades de até 50 metros quando
adultos, deferente de exemplares menores que ocorrem geralmente em áreas raças
com mangue (Böhlke & Chaplin, 1993; Heemstra e Randall, 1993). Sua distribuição
geográfica se restringe ao Oceano Atlântico Ocidental, sendo avistado desdá Florida
(EUA) até o Sul do Brasil (Rocha et al., 2008).
Tendo classificação de Vulnerabvel (VU) em seu estado de conservação,
devido ou declínio nos estoques registrados nas ultimas 3 gerações, aponta-se que
este declínio é resultante do seu nível de raridade e prolongada duração de vida,
característica das espécies protogínicas (Rocha et al., 2008). As capturas registadas
desta espécie ocorrem predominantemente com o método de linha, sendo que
indivíduos menores são capturados, através de redes ou armadilhas (Gobert et al.,
2005), sem ocorrências de pesca no Brasil, não torna-se vulnerável as artes
artesanais de pesca empregadas (Gerhardinger et al., 2006), contudo estudos como
de Costa et al. (2003), mostram um declínio acentuado de espécimes do mesmo
gênero, associados a pesca da garoupa, qual enfatiza por fim uma queda atual no
CPUE destas espécies com apenas 1,4 Kg por dia pescado se comparados com
dados do final da década de 70, que abordavam 12 Kg por dia pescado.

3.8. Peixe-batata (Lopholatilus villarii)
Pertencente a família Malancanthidae, a espécie Lopholatilus villarii é
caracterizada como marinha demersal quanto a seu habito de vida (Ribeiro, 1915;
Nelson, 1994), encontrado comumente em fundos de cascalho e rocha, tem
preferência por ambientes mais profundos como a porção superior do talude
continental, se alimentando principalmente de peixes, crustáceos e equinodermos
(Carvalho, 1992). Sua distribuição geográfica localiza-se no Atlântico Ocidental,
ocorrendo registros no Brasil, Argentina e Uruguai (Dooley, 2018), sendo que estes
registros são retratados desde o Arquipélago de Abrolhos (Brasil) até o norte da
Argentina (Dooley, 1978; Figueiredo & Menezes, 1980; Paiva, 1997).
Com constante aparição na costa Brasileira, esta espécie acabou-se tornando
um alvo repentino para pesca industrial e artesanal, sendo um dos exemplares
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pesqueiros mais capturados por métodos artesanais como a linha-de-fundo ou linhade-mão dentre a década de 70 nas regiões Sudeste do Brasil (Avila-da-Silva, 2002).
No Brasil sua pesca ocorre frequentemente nas Regiões Sul e Suldeste, tendo
ocorrência também nas costas dos estados do Rio Grande do Norte e Sergipe
(Alencar et al, 1998; Zavala & Puzzi, 1974; Paiva & Fonteles, 1997; Avila-da-Silva,
2001). Fora os métodos já citados, estudos também apontam a utilização de dois
métodos de espinhel, o espinhel horizontal e o espinhel vertical, sendo que ambos
mostram facilidade e eficiência na captura desta espécie (Oliveira et al, 2007). A pesca
industrial da frota de espinhel de fundo e arrasto de fundo é a principal responsável
pela captura desta espécie, que ocorre entre profundidades de 200m-400m, na área
de estudo (Ávila-da-Silva e Haimovici, 2005). Embarcações de médio porte, no limite
da artesanal, com cerca de 12m, também podem capturar o peixe-batata.

3.9. Caranha (Lutjanus cyanopterus)
Espécie marinha encontrada frequentemente em associação com recifes de
corais, entre faixas de profundidades curtas que variam de 18 a 55 metros (FLMNH,
2005). Inclusa na família Lutjanidae, são avistados principalmente quando adultos
próximos a fundos rochosos ou recifes de corais, quanto aos jovens habitam
predominantemente áreas de mangue até atingirem sua maturidade e poderem migrar
para o oceano, utilizando estas áreas como berçários (Moura & Lindeman, 2007;
Osório et al, 2011), alimentam-se principalmente de peixes menores, camarões e
caranguejos (Allen, 1985). Com distribuição geográfica no Oceano Atlântico Ocidental,
a espécie Lutjanus cyanopterus tem seu maior registro no Brasil apenas nas regiões
do Norte, observada principalmente nas desembocaduras do Rio Amazonas
(Lindeman et al, 2016; Giglio & Freitas, 2013; Nóbrega & Lessa, 2007; Mourão &
Nordi, 2003).
Os recifes no Brasil são ecossistemas altamente diversificados, ricos em
recursos e de grande importância ecológica, econômica e social, visto a necessidade
de muitas comunidades pesqueiras (Ferreira et al, 2001), com base nisto, ressalta-se
a importância das espécies do gênero Lutjanus, já que estas são um dos principais
recursos obtidos destes ambientes (Rocha et al, 1998). Dentre os principais métodos
para captura desta espécie podemos citar a rede de emalhar de espera e a gamboa
(Giglio & Freitas, 2013; Nóbrega & Lessa, 2007), ambas modalidades artesanais
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registradas na pesca dos estados nordestinos, sem registros oficialmente no Sudeste
e Sul do país.

3.10. Miragaia (Pagonias cromis)
Perciforme pertencente a família Sciaenidae (Romero, 2002), marinho
demersal, com hábitos oceanodromos (Migratório), habita profundidades entre 10 a 50
metros (Chao et al., 2015; Riede, 2004). Encontrando-se geralmente sobre fundos de
areia e lama, tem preferencias por ambientes característicos como estuários e grandes
escoamentos fluviais, quando jovens buscam nos estuários uma ampla fonte de
alimento como crustáceos, moluscos e pequenos peixes (Robins & Ray, 1986). Nativo
do Oceano Atlântico Ocidental, tem sua distribuição geográfica em países como Brasil,
Argentina, Bahamas, México, Estados Unidos, Canadá e Uruguai (Froese & Pauly,
2018).
Sendo um recurso muito utilizado e pescado no Sul do país, a espécie
Pagonias cromis tornou-se um dos principais sustentos para a frota artesanal por mais
de um século (Haimovici et al., 2006), fato que a partir dos anos 60 sua pesca acabou
entrando em colapso resultante do intenso uso das redes de emalhe para captura do
Miragaia e do Bagre, registrando-se grandes declínios dos estoques no início da
década de 1980 (Haimovici et al., 2004), com base nos desembarques reportados no
Sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), foi observado uma
redução de mais de 90% nos últimos 30 anos, comparadas com capturas de 1.400
toneladas nos anos de 1970, para menos de 200 toneladas oriundas dos anos 90,
mostrando um declínio de 86% em 20 anos sem o controle da sobrepesca (Chao et
al., 2015). Dentre os métodos utilizados para pesca desta espécie podemos citar a
rede de emalhe e a pesca de arrasto, sendo os principais métodos uteis para este tipo
de pesca, conforme dados oriundos da pesca realizada no Rio Grande do Sul e São
Paulo (Mendonça & Katsuragawa, 2001; Garcez & Sánchez-Botero, 2005).

3.11. Peixe-papagaio-cinza ou budião (Sparisoma axillare)
Espécie da família Labridae, marinha, frequentemente encontrada sobre fundos
compostos por recifes de corais e algas, dentre faixas de profundidade até 35 metros
(Moura et al., 2001; Pandovani et al., 2012), presente no Oceano Atlântico Sudoeste, a
espécie Peixe-papagaio-cinza caracteriza-se como endêmica do Brasil e suas ilhas
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oceânicas (Capuli & Reyes, 2018). Peixe hermafrodita protogínico, com desova
ocorrente durante todo ano, porém indivíduos menores são registrados em maiores
frequências a partir de setembro (Véras, 2008; Gaspar, 2006).
Alvo de pescarias com diferentes artes e âmbitos (Industrial e Artesanal),
acaba sofrendo pressão a cada aumento dos esforços para captura do pescado no
país, tendo o gênero Sparisoma uma média de 350 toneladas anuais coletadas, sendo
que a espécie Sparisoma axillare compreende o maior número deste (Pandovani et al.,
2012). Estudos como Ferreira & Cava, (2001) mostram que a espécie representou
29% das capturas da pesca artesanal em recifes costeiros no Norte do país, local
onde o pescado é mais extraído, tendo como utilidade o método de linha e pesca
submarina, contudo outros trabalhos ainda ressaltam que o método mais estabelecido
para captura deste peixe é a utilização de armadilhas (Gaspar, 2006). Além do fato de
ser um pescado muito apreciado, o Peixe-papagaio-cinza atualmente também acaba
sofrendo com as condições dos habitats principalmente os recifes costeiros, visto o ato
de desempenharem papeis importantes na dinâmica e sedimentação dos recifes e
utilizarem estes ambientes em toda fase de sua vida (Comeros – Raynal et al., 2012).

4. Elasmobrânquios

De acordo com o PAN-Tubarões (ICMBIO, 2016), na plataforma externa e
talude superior das regiões sudeste e sul (SC e SP), há importantes berçários e a
presença de grandes predadores, sendo uma área importante para conservação.
Existem áreas de berçário com presença de juvenis de elasmobrânquios no estuário
Babitonga (SC), Paranaguá (PR), Iguape e Cananéia (SP), onde foi observada a
extinção local de duas espécies (ICMBIO, 2016).

4.1. Tubarão-galhudo (Carcharhinus plumbeus)
Elasmobrânquio

da

família

dos

Carcharhinidae,

classificado

como

oceanodromo, habita regiões pelágicas sempre associado ao fundo marinho, dentre
profundidades de 20 a 50 metros (Riede, 2004; FLMNH, 2005), comuns em baias,
bocas de rios e em portos, sem registros em praias arenosas, recifes e águas
superficiais (Compagno, 1984), sua alimentação é composta principalmente por peixes
ósseos,

pequenos

tubarões,

cefalópodes,

camarões,

arraias

e

gastrópodes

(Compagno et al., 1989; Fischer et al., 1990). Possui distribuição no Oceano Atlântico
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Ocidental dos Estados Unidos até Argentina (Menni & Lucifora, 2007), Atlântico
Oriental de Portugal até o Congo, Oceano Indico Pacifico desde o Mar Vermelho até
as ilhas havaianas e Oceano Pacifico Oriental (Grove & Lavenberg, 1997).
Com caracterização de vulnerável (VU), esta espécie é considera alvo de
capturas acidentais ou fauna acompanhante da pesca costeira no Sul do Atlântico,
especificamente no Brasil, registros apontam uma pesca artesanal intensiva por redes
de arrasto, redes de emalhe e arrasto de praia, as quais acabaram gerando uma
mortalidade e declínio principalmente em juvenis (Musick et al., 2009; Galina, 2006).
No Brasil á registros de captura nos estados do Rio de Janeiro e Rio grande do Sul,
nas localidades de Tramandaí (Vooren & Klippel, 2005; Vieira, 2014; Beneditto, 2001).

4.2. Tubarão-martelo-liso (Sphyrna zygaena)
Enquadrado

na

família

dos

Sphyrnidae,

caracteriza-se

como

uma

elasmobrânquio, marinho pelágico, oceanodromo, que vive em escalas de
profundidades até 200 metros, porem geralmente encontrado até 20 metros da costa
(Compagno et al., 1989; FLMNH, 2005; Mundy, 2005), possui alimentação composta
por pequenos tubarões, arraias, peixes ósseos, camarões, caranguejos, cracas e
cefalópodes (Compagno, 1984). Sua distribuição abrange o Oceano Atlântico
Ocidental, registrado desde o Canadá até a Argentina, Oceano Atlântico Oriental, das
Ilhas Britânicas até o Mediterrâneo, Oceano Indico Pacífico desdá África do Sul até o
Havaí e Oceano Pacífico Oriental, avistado dos Estados Unidos até o Chile
(Compagno, 1998).
Classificado como uma espécie vulnerável (VU) em seu estado de conservação
(Casper et al., 2005), enfrenta grandes ameaças relacionadas a pesca artesanal no
Sul e Sudoeste do atlântico, relacionadas a métodos pesqueiros como redes de
emalhe e arrasto simples (Namora et al., 2009; Conceição et al., 2005; Vorren &
Lamónaca, 2003; Kotas et al., 2008) qual gerou declínio por capturas acidentais nos
números de indivíduos juvenis e crias,. No Brasil á registros de captura desta espécie
nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná (Bornatowski et al., 2007;
Kotas et al., 2008; Costa & Chaves, 2006) e São Paulo (Namora et al., 2009).
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4.3. Cação-fidalgo (Carcharhinus obscurus)
Cação-fidalgo pertence a família dos Carcharhinidae, de habito marinho
associado a recifes de corais, classifica-se como um espécime oceanodromo
encontrado em profundidades de 200 a 400 metros quando adulto (Riede, 2004;
FLMNH, 2004), diferente dos indivíduos juvenis que são constantemente avistados em
áreas mais rasas (Bass et al., 1986). Sua alimentação é compreendida por peixes
ósseos, tubarões, patins, arraias, cefalópodes, gastrópodes, crustáceos, restos de
mamíferos e objetos inorgânicos (Compagno et al., 1989). Apresenta distribuição
geográfica no Atlântico Ocidental do Sul dos Estados Unidos até o Uruguai (Menni &
Lucifora, 2007), no Atlântico Oriental das Ilhas Canarias até o mar do Mediterrâneo
(Carpenter & Valdestamon, 2018), no Oceano Pacífico do Mar Vermelho até a
Austrália (Bass et al., 1986) e Pacífico Oriental (Musick et al., 2009).
Nas regiões do Atlântico Sul especificamente em águas Brasileiras, está
especie é pescada tanto acidentalmente quanto para o comercio em algumas regiões
(Musick et al., 2009), Arfelli, (2009) mostrou a captura desta espécie juntamente a
outras elasmobrânquios pela pesca artesanal na região de Santos (São Paulo)
corroborando com dados obtidos do Sul do estado (Motta et al., 1997; Bertozzi et al.,
2000) tendo captura pela pesca artesanal também nos estados do Rio de Janeiro
(Siqueira & San’ Anna, 2007; Junior et al., 2008) e Santa Catarina (MMA, 2016). A arte
de pesca mais utilizada para captura desta espécie refere-se ao método de emalhe
artesanal e arrasto simples (Vieira, 2014; Junior et al., 2008).

4.4. Raia-santa (Rioraja agassizii)
Rajiforme incluso na família Arhynchobatidae de habito marino demersal,
atinge profundidades até 130 metros, característico de climas subtropicais (Menni &
Stehmann, 2000; Carvalho-Filho, 1992), apresenta endemismo do Oceano Atlântico
Sudoeste, com registros do Brasil até a Argentina (Kyne et al., 2007). Espécie
litorânea encontrada constantemente em fundos de área, lama ou cascalho, com
alimentação constituída por crustáceos, moluscos e peixes pequenos (Carvalho-Filho,
1992).
No Brasil como em sua extensa distribuição geográfica, esta espécie acaba
sofrendo pressão constante com a pesca excessiva, tanto de fins artesanais como
industriais (Kyne et al., 2007), sua captura pelas artes artesanais é constatada nos
estados Santa Catarina e Paraná, nas localidades de Guaratuba e Itapoá (Costa &
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Chaves, 2006), no estado de São Paulo, dentre as localidades de Santos, Guarujá e
Ubatuba (Silva, 2013) e Rio Grande do Sul nas comunidades de Imbé e Tramandaí
(Sampaio, 2013). Dentre os métodos pesqueiros apontados pelos estudos, o emalhe
artesanal, arrasto simples destinado principalmente a pesca do camarão, arrasto duplo
e o arrasto de parelha são os mais frequentes na pesca da Raia-Santa (Casarini,
2006; Kotas et al., 2017; Mazzoleni, 1999; Nogueira et al., 2011).

4.5. Tubarão-martelo (Spyrna lewini)
Elasmobrânquio da família Sphyrnidae, oceanodromo, habita zonas pelágicas
com profundidades entorno de 25 a 1000 metros (Riede, 2004; Bacchet et al., 2006;
Sanches, 1991), sua disposição de habitats é variada, observado em plataforma
continental, águas profundas, baias até estuários rasos (Yamada et al., 1995; Mundy,
2005), alimenta-se de peixes teleósteos, cefalópodes (Last & Stevens, 1994), lagostas,
camarões, caranguejos (Sommer et al., 1996), tubarões pequenos e arraias (Myers,
1999). Apresente distribuição no Oceano Atlântico Ocidental, Atlântico Oriental,
Oceano Indico e Pacífico Oriental (Menni & Lucifora, 2007; McEachran & Capapé,
1984; Carpenter et al., 1997).
Facilmente disponível como pescado acidental e acompanhante para pesca
costeira artesanal e industrial, bem como operações de offshore (Compagno, 1998),
registros de desembarques anuais desta espécie sofreram um grande aumento nos
anos de 1992 a 1994, indo rapidamente de 30 toneladas para 700 toneladas, contudo
estas capturas acabaram sofrendo declínio diminuindo entre 100 a 300 toneladas de
1995 a 2002 (Baum et al., 2007). A captura desta espécie artesanalmente ocorre
especificamente no estado de Santa Catarina, através de métodos como a rede de
emalhe e arrasto de praia (Kotas, 2004), no estado do Rio Grande do Sul, com a
utilização das redes de emalhe e arrasto de fundo, capturando principalmente juvenis
(Vooren et al., 2005; Sampaio, 2013) e também capturados pelo arrasto simples
realizado na pesca do camarão nas regiões sul do Brasil (Haimovici & Mendonça,
1996).

4.6. Tubarão-martelo-grande (Sphyrna mokarran)
Elasmobrânquio

pelágico

oceânico

incluso

na

família

Sphyrnidae,

oceanodromo atinge profundidades entre 100 a 300 metros (Riede, 2004; Myers,
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1999; Bacchet, 2006), encontrado constantemente próximo da costa, sobre as
plataformas continentais, entorno de ilhas, lagos e fundos de recifes (Mundy, 2005;
Compagno, 1984), alimenta-se de arraias, garoupas, bagres marinhos, pequenos
peixes ósseos, caranguejos, lulas, tubarões e lagostas (Strong et al., 1990;
Compagno, 1998; Myers, 1991). Possui distribuição geográfica no Oceano Atlântico
Ocidental, Atlântico Leste, Oceano Indico Pacifico, Oceano Indico e Pacífico Oriental
(FAO, 1994).
Classificada como ameaçada de extinção (EN) em seu estado de conservação,
justificado pelo alto valor de mortalidade por capturas acessórias principalmente das
frotas industriais, contrapostas com o fato da espécie se reproduzir apenas uma vez a
casa dois anos (Stevens & Lyle, 1989), tornando-se vulnerável a qualquer tipo de
exploração (Denham et al., 2007). No Brasil não constam registros da captura desta
espécie pelas artes de pescas artesanais.

2.4.8. Tubarão-peregrino (Cetorhinus maximus)
Pertencente à família Cetorhinidae, a espécie Cetorhinus maximus frequenta
ambientes pelágicos oceânicos, atingindo profundidades até 2.000 metros, de hábitos
oceanodromos (Cox & Francis, 1997; Naberhaus et al., 2012), sua alimentação é
constituída exclusivamente por organismos planctônicos, principalmente pertencentes
ao zooplâncton (Sims & Quayle, 1998). Com distribuição nos oceanos temperados e
árticos, é encontrado constantemente em migração pelos mares do Atlântico (Fowler,
2005; Compagno, 2001).
Em risco de extinção devido a sobrepesca e baixa produtividade (Musick et al.,
2000), foi caracterizada pela lista de espécies ameaçadas como vulnerável (VU),
atribuídos por declínios acentuados, ocasionados principalmente pelo alto valor de
suas barbatanas para o comercio internacional (Fowler et al., 2005; Holden, 1974).
Com poucos estudos e relatos da literatura, no Brasil apenas descrevem
historicamente capturas desta espécie no estado de Santa Catarina, através da pesca
com rede de emalhe, porém não se indica o nível de pesca atribuído, “artesanal ou
industrial” (Soto et al., 2000).

2.4.9. Cação-magona (Carcharias taurus)
Cação marinho oceanodromo da família Odontaspididae, vive associado a
recifes de corais entre profundidades até 190 metros, porem encontrado geralmente
105

entorno de 15 a 25 metros (Compagno, 1984; Compagno, 2001), possui distribuição
no oceano Atlântico Ocidental, Atlântico Oriental, Oceano Indico, exceto no Oceano
Pacifico Oriental (Scott & Scott, 1988; Smith, 1997; Russell & Houston, 1989;
Compagno & Niem, 1998). Sua alimentação é constituída principalmente por peixes
ósseos, pequenos tubarões, arraias, lulas, caranguejos e lagostas (Compagno et al.,
1989).
Sendo uma espécie muito apreciada pela culinária de outros países (Bianchi et
al., 1999), suas estratégias de reprodução não se apresentam eficientes, com taxas
anuais populacionais muito baixas, isto acaba fazendo com que a espécie seja
suscetível a qualquer método ou pressão da pesca (Fowler et al., 2005), sendo
severamente esgotadas pela pesca comercial e caça submarina em várias localidades
(Pollard & Smith, 2009). No Brasil a captura pela pesca artesanal desta espécie é
relatada dentre os estados de São Paulo (Motta, 2006; Sadowsky, 1970), Paraná e
Santa Catarina (Loyola & Nakamura, 1975; Costa, 2003;), coletados acidentalmente
através da pesca do cerco (Castro, 2008) e emalhe artesanal, sendo a maioria em
locais de berçários, afetando neonatos e juvenis, prejudicando as taxas de
recrutamento (IBAMA, 2011).

2.4.10. Raia-manta (Mobula hypostoma)
Integrante da família Myliobatidae, vive em ambiente pelágico nerítico e águas
rasas (Robins & Ray, 1986; Michael, 1993), com distribuição no Oceano Atlântico
Ocidental, dos Estados Unidos até a Argentina (Claro, 1994; Menni & Lucifora, 2007) e
no Oceano Atlântico Oriental (Lubbock & Edwards, 1981). Alimentação composta por
crustáceos planctônicos e pequenos peixes (Michael, 1993).
Existem poucas informações sobre os estoques e desembarques desta
espécie, as maiores informações publicadas deste espécime no Brasil refere-se à sua
ocorrência (Menni & Stehmann, 2000), considerado suscetível as capturas acessórias
através de pescas em palangre, rede de emalhar de superfície, redes de cerco e
arpões (Bizzarro et al., 2009; Lessa, 1986). Ocorre no Brasil dentre as regiões do
litoral maranhense (Nunes et al., 2011; Lessa, 1986) no Rio de Janeiro, nas
localidades de Itaipu e Niterói (Neto et al., 2008) e São Paulo, registrado no litoral de
Santos (Froese & Pauly, 2018).
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2.4.11. Raia-manteiga (Myliobatis ridens)
Elasmobrânquio representante da família Myliobatidae, marinho bentônico, vive
em faixas de profundidade entorno de 5 a 47 metros (Ruocco et al., 2012), com
distribuição geográfica restrita entre Brasil a Argentina (Capuli, 2018). Sua alimentação
é formada por organismos bentônicos como poliquetas, crustáceos, moluscos e
pagurideos (Rezende et al., 2015).
No Brasil o arrastão de praia é o método responsável pela captura acidental de
condrictes ameaçados como a espécie Myliobatis ridens, sendo este registro ocorrente
no Rio de Janeiro, nas localidades da praia do Cassino e Albardão (Velasco e
Oddone, 2015) e no Rio Grande do Sul, nas praias do Imbé, Tramandaí e Cidreira, as
quais utilizam o método de emalhe artesanal conforme estudos como de Vieira (2014).

2.4.12. Raia-beiço-de-boi (Rhinoptera brasiliensis)
Myliobatidae, marinho demersal (Torres & Bailly, 2018), endêmica do Oceano
Atlântico Sudoeste, dentre as regiões do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul tendo
uma área de distribuição total de 1800 km, presente na plataforma continental na
maioria dos casos (Bigelow & Schroeder, 1953; Menni & Stehmann, 2000).
Estudos mostram prováveis declínios desta espécie, resultantes de sua
distribuição restrita, fecundidade baixa e extirpação pela pesca excessiva em toda sua
extensão (Vooren et al., 2004), enquadrando a espécie dentre a lista de espécies
ameaçadas sendo caracterizada como “em perigo” (EN). No Brasil a captura da
espécie ocorre dentre o estado de São Paulo, principalmente nas localidades de
Guarujá pela pesca de emalhe artesanal (Domingues et al., 2009) e Paraná, Santa
Catarina, registradas no litoral Sul do Paraná e localidade de São Francisco do Sul,
também capturadas pelo método de emalhe artesanal (Bornatwski et al., 2009; Costa
& Chaves, 2006; Nogueira et al., 2011).

2.4.13. Peixe-serra (Pristis pectinata)
Pristis pectinata é uma espécie de elasmobrânquio demersal marinho, que
habita profundidades de 0 a 10 metros, encontrado em mares subtropicais (Riede,
2004; Stehmann, 1990), alimenta-se principalmente de pequenos invertebrados e
peixes pelágicos (Compagno & Last, 1999). Possui distribuição geográfica no Oceano
Atlântico Ocidental (Robins & Ray, 1986; Menni & Lucifora, 2007), Mar das Caraíbas
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(Smith, 1997), Atlântico Oriental, Mar Vermelho e Pacifico Oriental (Compagno & Last,
1999).
Capturado por longo tempo como alimento, utilizado para confecção de
remédios, sabão e obtenção de seu couro (Last & Stevens, 1994), foi totalmente ou
quase reduzido de grandes áreas principalmente no Oceano atlântico, tanto pela
pressão da pesca quanto pela modificação de habitats, mostrando ao longo de sua
faixa histórica uma redução populacional bruta nas ultimas três gerações (Chapman et
al., 2011), caracterizando a espécie como criticamente em perigo (CR) (Carlson et al.,
2013). No Brasil não constam dados de captura pelas artes de pesca artesanais.

2.4.14. Raia-viola (Rhinobatos horkelii)
A

Raia-viola

pertence

à

família

Rhinobatidae,

de

habito

demersal

oceanodromo, atinge profundidades até 100 metros (Bernardes et al., 2005), sua
alimentação é composta por crustáceos, cefalópodes, poliquetas e pequenos peixes
(Dulvy & Reynolds, 1997). Apresenta distribuição geográfica restrita apenas no
Oceano atlântico Sudoeste, entre as regiões do Rio de Janeiro (Brasil) até a Argentina
(Froise & Capuli, 2018).
Caracterizado como criticamente em perigo (CR) no seu estado de
conservação (Lessa & Vooren, 2016), gerado por declínios em sua abundância em
mais de 80% desde a década de 1980, após pressão intensiva da pesca relatando até
1800 toneladas de pescado capturado na época (Miranda & Vooren, 2003; Vooren et
al., 2005; Haimovici, 1997). No Brasil sua captura é registrada pela pesca industrial e
artesanal nos principais portos de pesca do Sul do país, Rio Grande e Itajaí (Klippel et
al., 2005; Vooren et al., 2005), e na costa do Rio Grande do Sul, localidades de Imbé e
Tramandaí (Sampaio, 2013), pescado em ambas regiões pelos métodos de redes de
arrasto, arrasto de camarão, arrasto de praia, redes de emalhe e espinhel misto
(Conceição et al., 2005; Sampaio, 2013; Vooren et al., 2005).

2.4.15. Cação-anjo-de-asa-longa (Squatina argentina)
Incluso na família Squatinidae, caracteriza-se como uma espécie demersal,
que habita faixas de profundidade entorno de 100 a 400 metros (Bernardes et al.,
2005; FAO, 2005), porem encontrado constantemente sobre a plataforma continental.
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Sua distribuição populacional se restringe da região Sul do Brasil até a Argentina,
endêmico do Oceano atlântico Sudoeste (Carpenter & Froese, 2018).
Seu

potencial

reprodutivo

insatisfatório,

juntamente

com

sua

alta

vulnerabilidade aos variados tipos de pesca, colocaram a espécie dentre a lista de
espécies ameaçadas, disposta como “em perigo” (EN) (Vooren & Chiaramonte, 2006).
Dados de capturas do Sul do Brasil mostraram um pico de 2000 toneladas entre 1986
a 1993, diminuindo para 900 toneladas coletadas em 2003, tendo declínio de 85% dos
anos de 1984 a 2002 (Miranda & Vooren, 2003; CEPERG, 2003). Dentre as regiões
onde ocorre a captura deste espécime pode-se citar o estado do Santa Catarina nas
localidades do Pântano do Sul (Castro, 2008) e o estado do Rio Grande do Sul
(CEPERG, 2003), utilizados como principais métodos, o arrasto simples e a rede de
emalhe (Vooren & Lamónaca, 2002; Vooren & Klippel, 2005; Perez & Warhlich, 2005)

2.4.16. Cação-anjo-de-asa-longa (Squatina guggenheim)
Endêmico do Oceano atlântico Sudoeste entre o Brasil e a Argentina
(Eschmeyer, 1998), a espécie Squatina guggenheim caracteriza-se como marinha
demersal, encontrada em profundidades até 360 metros (Bernardes et al., 2005),
alimentando-se com uma dieta composta por peixes ósseos, crustáceos e moluscos
(Vögler et al., 2003).
Igualmente a espécie Squatina argentina o Cação-anjo-de-asa-longa, possui
baixos potenciais de reprodução e apresentam-se vulneráveis tanto a pesca artesanal
costeira quanto a pesca industrial, classificado como em risco (EN) em seu estado de
conservação (Chiaramonte & Vooren, 2007), resultantes dos esforços propostos na
pesca durante a década de 1980, decaindo o número dos indivíduos até os tempos de
hoje (Miranda & Vooren, 2003). Sua captura pela pesca artesanal é registrada de
forma acidental nos estados do Sul e Sudeste do Brasil, através do método de arrasto
duplo (Duarte, 2012).

2.4.17. Cação-Anjo-Liso (Squatina oculta)
Elasmobrânquio da família Squatinidae, de habito marinho demersal presente
em mares subtropicais (Compagno & Atanicio, 2018), com distribuição geográfica no
Oceano Atlântico Sudoeste, com endemismo entre as regiões do Brasil até a
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Argentina (Menni & Lucifora, 2007), vive em profundidades entorno de 5 a 30 metros,
presentes eventualmente na costa (Vooren & Klippel, 2005).
Com potencial reprodutivo insatisfatório sem adaptações, juntamente com sua
alta vulnerabilidade a variância dos tipos de pesca, acabou entrando na lista de
espécies ameaçadas com outros indivíduos da mesma família (Chiaramonte & Vooren,
2007; Vooren & Klippel, 2005), no Brasil não constam dados de captura deste
espécime pelas artes artesanais, porem alguns autores tratam que a espécie é
capturada de forma acidental em varias pescarias, como o arrasto de fundo e rede de
emalhe, contudo não se sabe a origem destes pescados “artesanal ou industrial”
(MMA, 2008).

2.4.18. Cação-Cola-Fina (Mustelus schmitti)
Mustelus schmitti é caracterizado como uma espécie marinha demersal,
oceanodromo (Riede, 2004), habita profundidades entorno de 60 a 195 metros
(Heemstra, 1997; Compagno, 1984). Alimenta-se de caranguejos, outros crustáceos e
pequenos peixes (Carpenter & Torres, 2018). Sua distribuição geográfica está restrita
ao Oceano Atlântico Sudoeste, entre o Brasil, Argentina e Uruguai (Chiaramonte &
Petovello, 2000; Compagno, 1984)
Autores como Massa et al., (2006), ressaltam que está espécie é altamente
suscetível as atividades pesqueiras em toda sua distribuição geográfica, deste modo,
a espécie acabou sendo enquadrada como “em risco” (EN). Dados do Sul do Brasil
evidenciam que a pesca de arrasto intensiva que ocorreu a partir da década de 1985,
acabou reduzindo em 85% até 1997 as populações de Cação-Cola-Fina que migravam
para estas águas no período do inverno (Miranda & Vooren, 2003). Contudo
atualmente o perfil de estudos sobre esta espécie é escasso, não sendo registrados
dados de capturas do espécime pela pesca artesanal.

2.4.19. Tubarão-Bico-Doce (Galeorhinus galeus)
Carcharhiniforme pertencente à família Triakidae, de habito pelágico bentônico,
oceanodromo (Riede, 2004), alcança escalas de profundidade até 1100 metros (Cox &
Francis, 1997), alimentando-se de peixes pequenos, crustáceos, cefalópodes, vermes
e equinodermos (Compagno, 1984). Distribuição geográfica compreende os Oceanos
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Atlântico Ocidental, Atlântico Leste, Indico Ocidental, Pacifico Ocidental e Pacifico
Leste (Compagno et al., 2005).
Entrou na lista mundial de espécies ameaçadas no ano de 2000, com base no
declínio que suas populações sofreram, gerados principalmente pela falta de gestão e
pesca excessiva (Walker et al., 2006). No Brasil há relatos de captura desta espécie
pela pesca artesanal, no estado do Rio Grande do Sul, pescado pelo emalhe artesanal
(Haimovici et al., 2004), porém também existem registros de avistamentos do Cabo de
Santa Marta (Santa Catarina) até o Chui, locais com ocorrência de berçários e
diversas espécies que servem de alimento para juvenis e adultos (ICMBIO, 2016).
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