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RESUMO
A arte da pesca sempre esteve presente nos municípios de Imbé e Tramandaí ao longo
da história se mantendo até hoje com os pescadores artesanais. Essa prática é realizada
desde os tempos de ocupação do litoral do Estado do Rio Grande do Sul pelos
indígenas, fato comprovado pelos sambaquis, onde são encontrados anzóis de ossos e
redes de fibras de plantas. Atualmente há poucos dados relacionados às dinâmicas
pesqueiras e sobre o conjunto de petrechos utilizados pelos pescadores do litoral do
Estado. Por esse motivo foi feito um levantamento através de dados preliminares do
Projeto MOPERT para investigar aspectos da dinâmica da atividade pesqueira. Por
meio de entrevistas, 60 pescadores informaram os principais locais, petrechos e
espécies-alvo presentes em suas atividades de pesca. A Lagoa Tramandaí foi o local
citado como mais importante para os pescadores entrevistados, apresentando inclusive
sazonalidade de uso homogênea ao longo do ano. Também foram citadas outras lagoas,
com predominância ou sendo exclusivamente de águas dulcícolas (ex. Lagoa das
Malvas, Osório/RS). Também foi registrada pesca nas praias arenosas e no mar, ainda
que em menor escala. Foi possível perceber uma mobilidade dos pescadores em relação
aos seus locais de pesca, possivelmente devido as safras de tainha e camarão.
Considerando as artes de pesca para a realização da atividade, foram descritos 8 grupos
de petrechos utilizados pelos pescadores com 12 tipos de pescarias. Foram descritas
uma grande diversidade de petrechos utilizados pelos pescadores para uma pequena
região estuarina. Os petrechos foram discriminados a partir de suas características
físicas, dinâmica de uso e espécies-alvo. Os grupos de emalhe de águas interiores e
tarrafa foram os mais citados e com maior importância relativa. Também foi descrito o
uso do berimbau, de modo relutante e com poucos detalhes, devido a proibição de seu
uso. Para investigar a relação petrecho-local-espécies, os locais de captura foram
discriminados em três ambientes, segundo suas características de salinidade. Os
ambientes: doce e estuarino apresentaram maior variedade de petrechos em relação ao
marinho (doce = 8, estuarino = 8; marinho = 7). Foi observado que os pescadores
utilizam diversos ambientes de acordo com os recursos pesqueiros almejados. De
acordo com os entrevistados a tainha, o bagre e o camarão são os recursos pesqueiros de
maior grau de importância. Além de serem as espécies mais abundantes na região,
também possuem um alto valor econômico.
Palavras-chaves: ictiofauna, variação espaço-temporal, manejo, entressafra.
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ABSTRACT
The art of fishing has always been present in the municipalities of Imbé and Tramandaí
throughout history, being maintained today by artisanal fishermen. This practice has
been carried out since the time of occupation of the coast of the State of Rio Grande do
Sul by indigenous ethnicities, which is proved by the presence of sambaquis, where
bone hooks and nets made with plant fibers are found. Currently is still little data related
to fishing dynamics and the set of fishing gears used by fishermen from State’s coast.
For that reason, a survey was made through preliminary data from the MOPERT Project
to investigate aspects dynamic aspects of the fishing activity. Through interviews, 60
fishermen informed the main locations, fishing gears and target species present in their
fishing activity. Lagoa Tramandaí was the most important place mentioned for the
interviewed fishermen, presenting also a homogeneous seasonality of use throughout
the year. Another water bodies were also mentioned, with predominance or being
exclusively of freshwater (eg Lagoa das Malvas, Osório / RS). The fishing activity in
sandy beaches and sea were also reported, although on a smaller scale. It was possible
to perceive a mobility of fishermen in relation to their fishing locations, possibly due to
the mullet and shrimp fishery seasons. Considering the fishing strategies 12 fishery gear
types, belonging to 8 distinct groups, were described. A great diversity of equipment
used by fishermen for a small estuarine region has been described. The fishing gears
were discriminated based on their physical characteristics, dynamics of use and target
species. The Inland Waters Gillnets and the Castnet were the most cited ones,
presenting also the greatest relative importance. The use of berimbau was also
recorded, with reluctance and few details, due to the prohibition of its use. To
investigate the gear-environment-species relationship the fishing sites were separated
into three environments, according to its salinity characteristics. The freshwater and
estuarine environments presented a greater variety of fishing gears in relation to the
marine (freshwater = 8, estuarine = 8; marine = 7). It was observed that fishermen use
different environments according to the desired fishing resources. According to the
interviews the mullet, the sea catfish and the shrimp are the fishing resource with the
higher degree of importance. In addition to being the most abundant species in the
region, they also have a high economic value.
Key-words: ichthyofauna, spatio-temporal variation, management, off-season.
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1 INTRODUÇÃO

O ambiente costeiro está sempre em processo de mudança, devido a processos
terrestres, oceânicos e atmosféricos (ANGULO, 2004). Cerca de 80,0% das atividades
humanas se concentram na zona costeira, sendo essa uma das mais produtivas e a mais
modificada ao longo do tempo (GRUBER et. al. 2003).
A humanidade sempre esteve habitando as margens de rios, mares e lagoas, se
alimentando de organismos aquáticos e praticando a pesca. Essa atividade foi se
expandindo e modificando cada vez mais com o passar do tempo (JENNINGS et. al.,
2009).
O litoral do Estado do Rio Grande do Sul possui um alto potencial pesqueiro nas
suas águas costeiras devido à grande produtividade de biomassa da região sul do Brasil
(GRUBER et al. 2003 e HAIMOVICI, 2014). No Litoral Norte do Estado muitas
espécies da ictiofauna se mostram presentes nas águas costeiras devido a essas
condições. Algumas espécies, entretanto, possuem um maior valor comercial para os
pescadores da região (MMA, 2007), como é o caso da tainha, corvina, bagre
(PETERSEN e DAMIN, 2016) e do camarão (SILVA-GONÇALVES e D'INCAO
2018).
Mesmo possuindo uma grande produtividade na região e abrigando pescadores
de diversas modalidades, a atividade pesqueira não possui um grande volume de dados.
Na década de 60 as informações sobre a dinâmica da pesca foram reduzidas no Brasil e
poucos trabalhos relataram técnicas de pesca (DIEGUES, 1999).
O Estado do Rio Grande do Sul não possui um acompanhamento frequente de
dados sobre a dinâmica pesqueira. O Litoral Norte possui pouca coleta de informações e
de forma eventual em contraste ao sul do Estado na região da cidade de Rio Grande
onde existe o maior acompanhamento do setor pesqueiro (MORENO et. al. 2018a).
Uma importante fonte de dados para a estatística pesqueira na região do Litoral
Norte do Estado do Rio Grande do Sul (LNRS) surgiu com o Projeto de Monitoramento
Pesqueiro do Estuário do Rio Tramandaí (MOPERT).
O projeto surgiu por demanda judicial dos pescadores representados pela
Colônia de Pescadores Z39 e pelo Município de Imbé, após a proibição, em 2014, da
pesca do bagre no RS, considerado ameaçado de extinção, através do Decreto Estadual
nº 51.797/2014. Com isso, o Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos
(CECLIMAR) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi intimado para
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participar de audiências da 9ª Vara Federal de Porto Alegre onde ficou determinado pela
Juíza Federal que o CECLIMAR, devido ao seu notório saber, a sua localização, a sua
existência institucional de quarenta anos e no seu compromisso científico e social, iria
realizar um projeto para gerar conhecimento da atividade pesqueira local, de modo a
subsidiar ações de manejo de estoques pesqueiros e controle da comercialização de
pescado, inclusive das espécies de bagres ameaçados de extinção. Nessas audiências
ficou também determinado que o Projeto de Monitoramento da Atividade Pesqueira
contaria com o apoio institucional da prefeitura de Imbé e Tramandaí e que contaria
com uma série de instituições parceiras para alcançar seus objetivos: Associação Sulina
de Crédito e Assistência Rural - ASCAR/EMATER-RS; Instituto de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; PATRAM Brigada Militar; Colônia de
Pescadores de Imbé Z-39; Colônia de Pescadores de Tramandaí Z-40; Sindicato dos
Pescadores de Tramandaí; Agência da Capitania dos Portos de Tramandaí. O projeto foi
iniciado através de um acordo de cooperação entre a UFRGS e o município de Imbé em
outubro de 2018, e estabelece que o CECLIMAR exerce a coordenação técnica. Ao
Município de Imbé cabe a execução logística e financeira do Projeto, bem como as
rotinas administrativas, através do convênio entre o município e o Governo Federal
(SICONV No. 857270/2017. Os pescadores profissionais cadastrados recebem uma
autorização que lhes permite a captura, o transporte e a comercialização dos bagres
desde que realizem a atividade pesqueira respeitando toda a legislação vigente e
repassem as informações diárias da atividade aos técnicos e bolsistas do MOPERT.
Esses dados constituirão uma base de informações para uma melhor gestão
pesqueira nos Municípios de Imbé e Tramandaí. Os dados levantados poderão ser úteis
para futuros estudos no local da pesquisa, para o monitoramento sobre a dinâmica do
pescado em relação a possíveis situações de sobrepesca e melhor manejo local das
espécies capturadas.
A coleta de dados para o projeto contempla o acompanhamento das capturas dos
pescadores cadastrados no MOPERT principalmente, daqueles que realizam a pesca de
emalhe na Lagoa Tramandaí. Não obstante, o registro de dados de captura também
ocorre para outras artes de pesca empregadas nos municípios (ex. tarrafa, redes de cabo,
pesca de bote). Os organismos capturados na Lagoa Tramandaí são medidos e pesados
em pontos de coleta de dados (trapiches), sendo que, alguns espécimes são levados para
laboratório para estudos de bioecologia.
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Parte essencial do MOPERT é o censo estrutural realizado com os pescadores
dos municípios de Imbé e Tramandaí, iniciando as investigações sobre a dinâmica da
pesca na região. Neste, são aplicados questionários sobre os petrechos de pesca, áreas de
pesca, equipamentos e principais espécies capturadas. Parte dessas informações
fornecidas pelos pescadores ao Projeto MOPERT foi analisada no presente estudo. O
objetivo foi de caracterizar a diversidade das pescarias realizadas nos Municípios de
Imbé e Tramandaí, sob a hipótese de que existe um padrão espacial entre os petrechos
de pesca utilizados e as espécies-alvo capturadas. Nesse sentido, foram identificados os
locais de pesca utilizados e foi estabelecida a ordem de importância entre eles. Também
se realizou a descrição das artes de pesca empregadas, juntamente com o registro das
espécies-alvo citadas pelos pescadores de Imbé e Tramandaí.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 PANORAMA HISTÓRICO DA PESCA

A pesca está dentro das atividades humanas desde o surgimento da humanidade.
Existem evidências de petrechos utilizados nas pescarias, como arpões entalhados em
sítios arqueológicos que datam 80.000 anos atrás (SANTOS, 2009). A atividade vem
sendo praticada em todos os continentes e por todos os povos (AFONSO-DIAS, 2007).
Além de pesca direta em corpos d’água, o ser humano começou a elaborar formas de
cultivo de peixes em cativeiro para alimentação a partir de 4.000 a 5.000 anos atrás na
China (SANTOS, 2009).
A costa brasileira já era explorada por povos indígenas, anteriormente à
colonização portuguesa (NIEDERLE e GRISA, 2005; BERGAMASCHI e MEDEIROS
2010). Na época os principais instrumentos utilizados para pesca pelos indígenas da précolonização eram pedras lascadas e polidas, usadas como facas e raspadores. Estes
também utilizavam rede de fibra vegetal presa às pedras para fixação. As redes eram
feitas de fibras de folhas de palmeiras (SCHIMIDT, 2005), as linhas de cipó e de
plantas como a tocum (planta resistente para a pesca) (COTRIM e MIGUEL 2007). Os
anzóis eram feitos de ossos de animais enquanto as canoas eram feitas de troncos de
árvores, cortados e moldados para flutuarem nas águas (COTRIM e MIGUEL 2007;
AFONSO, 2013 e SILVA, 2015).
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No início da colonização, as famílias nobres utilizavam escravos (MONTEIRO,
2001) para as pescarias em conjunto com a atividade de agricultura. Este tipo de
atividade era comum nas províncias de São Paulo e Rio de Janeiro. Mais ao norte da
costa, algumas comunidades desenvolveram a tradição de pescaria em paralelo à
agricultura, não apenas pelo fator cultural, mas também pela dinâmica do local onde o
norte era mais propício a ter variedade de espécies de peixes associados a habitats
rochosos. Os escravos e imigrantes eram muito observadores da natureza e conheciam
diversas artes de pesca, os organismos capturados eram apenas para consumo, mas os
portugueses começaram a investir na cultura de comercialização do pescado (PIEVE et
al., 2009). Apesar de estar associada a uma tradição, a pesca nesses locais poderia ter
sido praticada tanto para subsistência dos habitantes da região como pela facilidade ou
comodidade dos moradores (DIEGUES, 2006). A ocupação da costa, pela sociedade em
geral, começou após a difusão da recreação de banho de mar no século XIX da realeza
inglesa. Antes disso, as costas serviam apenas para os portos, para embarcações
pesqueiras ou locais sem interesse para a sociedade em geral (ANGULO, 2004).
No litoral do Estado do Rio Grande do Sul antes da colonização, os indígenas
viviam apenas da pesca e coleta de frutos, uma prova disso são os sambaquis (acúmulo
de conchas e mariscos) construídos nas áreas próximas a costa, sendo registros
históricos da pesca local (COTRIM e MIGUEL 2007). A movimentação da população e
ocupação da costa do sul do Brasil começou em 1680, quando foi criada a Colônia do
Sacramento nas margens do Rio da Prata e quatro anos depois foi fundada a cidade de
Laguna que fazia ligação a Sacramento. Assim, iniciou-se o sistema pesqueiro chamado
tropeirismo onde os bandeirantes passavam com o gado pela região do Rio Tramandaí.
Este era famoso por ser um grande obstáculo natural a seus transeuntes. Esta passagem
foi importante para a ocupação da região, posteriormente chamada de Costa do Mar. A
passagem que os fazendeiros e agricultores faziam no local foi importante para o
desenvolvimento e formação dos pescadores que residem atualmente na região. O Rio
Tramandaí possuía abundância de peixes (SAINT-HILAIRE, 1987) que, eram
capturados por tarrafas feitas de algodão ou linha de tucum (espécie de palmeira). O
pescado servia de alimento aos tropeiros que passavam pela costa, e começou a se
formar a vila dos pescadores, quando os viajantes fixaram residência em Tramandaí e
marcando o fim do tropeirismo (COTRIM e MIGUEL, 2007).
No início do século XX, com a construção das rotas e vias de acesso ao litoral,
começou a se intensificar o turismo na costa. Antes a pesca artesanal era a principal
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economia de Tramandaí entre 1890 e 1900, mas essa realidade foi se modificando
devido ao turismo na região. A economia passa de comércio de derivados do pescado
para a construção civil. A cidade se desenvolve com a construção de pousadas para
receber os turistas que vinham de todo o estado para descansar. Houve um aumento de
casas no entorno do rio, em ambas as margens em direção à barra, que foi o primeiro
bairro de Tramandaí (SOARES e PURPER, 1985).
2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE PESCARIAS

A pesca é uma atividade desenvolvida pelo ser humano onde são extraídos do
ambiente aquático diversos organismos para alimentação, recreação, ornamentos,
aquicultura ou fins industriais. É uma tarefa complexa que necessita de uma diversidade
de petrechos e procedimentos muitas vezes produzidos de forma artesanal, para a
captura de diferentes recursos pesqueiros. Em geral a atividade é passada entre gerações
dentro das famílias, de pai para filho (PORTO, 2010), mas também é praticada realizada
por indústrias em larga escala (RIO GRANDE DO SUL, 2001). Pode ser classificada
atualmente como comercial sendo artesanal ou industrial e não–comercial sendo para
subsistência, amadora ou cientifica (Tabela 1) (MONTEALEGRE-QUIJANO, 2011).
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Tabela 1 - Descrição das diferentes categorias da atividade pesqueira e suas principais características.
Comercial

Não comercial

Artesanal

Industrial

Esportiva

Amadora

Científica

Locais de
pesca

É realizada em corpos d'água
continentais ou distâncias próximas
à beira da praia no ambiente
marinho em comparação as grandes
embarcações industriais (PORTO,
2010).

Os pescadores utilizam
diversos locais sendo
zonas
costeiras
dos
oceanos,
estuários,
recifes,
mangues
e
enseadas, varia de acordo
com o propósito do
competidor (ALBANO,
2013).

Diferentes locais e margens
de
corpos
d’água,
dependendo do objetivo ou
petrecho
utilizado
pelo
pescador
(NETTO
e
MATEUS,
2018).
Costumam
utilizar
plataformas
de
pesca
(PERES e KLIPPEL, 2005).

Varia de acordo com
a necessidade da
coleta de dados e do
objetivo dos estudos
científicos (ZHOURI
e
LASCHEFSKI,
2010).

Pescado alvo

O objetivo principal de consumo
próprio dos pescadores ou venda
local (PORTO, 2010). O pescado
alvo varia de acordo com a
demanda local ou o petrecho
utilizado pelo pescador.

Geralmente é realizada em áreas
profundas com grandes estoques de
organismos (DIEGUES, 2006). Em
alguns locais também a um meio
termo, a pesca semi-industrial, que
está entre a artesanal e industrial,
sendo praticada em áreas de baixa
profundidade com embarcações de
média escala (BOFFO & REIS,
2003)
O produto é vendido a empresas
que fazem o processamento e se
concentra em espécies de alto valor
(DIEGUES, 2006).

No Rio Grande do Sul os
principais alvos explorados
são os papa-terras, mas
outras espécies de teleósteos
e elasmobrânquios também
são
capturadas
com
frequência
(PERES
e
KLIPPEL, 2005).

A espécie-alvo a ser
coletada pode variar
de acordo com a
necessidade
do
estudo (ZHOURI e
LASCHEFSKI,
2010).

Características
gerais

A pesca comercial artesanal é
realizada normalmente em regime
familiar, por pescadores autônomos
que utilizam equipamento próprio
(PORTO, 2010).

Organismos
de
características
específicas,
sendo
ornamentais ou de difícil
captura. Como o objetivo
é a competição, quanto
mais raro ou mais
complexa for a forma de
captura,
mais
esse
organismo será visado
(ALBANO,
2013).
Geralmente é capturado
um indivíduo por vez.
A pesca tem objetivo
único de lazer sem fim
de
alimentação
(ALBANO, 2013). O
principal petrecho é o
caniço ou vara.

Praticada por pessoas que
tem como objetivo o lazer
ou esporte (BRASIL, 2009).
Geralmente o petrecho mais
utilizado é a vara ou linha de
mão (PERES e KLIPPEL,
2005; NETTO e MATEUS,
2018).

Realizada por pessoa
física ou jurídica com
finalidade de estudos
científicos (BRASIL,
2009). Geralmente o
material testemunho é
depositado
em
coleções científicas.

Realizada
com
grandes
embarcações
e
maquinários,
pertencentes a indústrias de pescado
(DIEGUES, 2006). Para sua
realização são utilizados eco
sondas,
eco
batímetros,
equipamentos de mergulho e
navegação e localização (GPS).
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(continuação Tabela 1)
Comercial
Artesanal
Características Pouco capital envolvido e pode ou
não utilizar embarcação. Não
socioeconômic
possui vínculo empregatício na
as
indústria (RIO GRANDE DO SUL,
2001). É uma das principais formas
de subsistência alimentar para as
comunidades que vivem próximas a
margens de fontes de água. A
atividade foi se aprimorando e se
tornando uma profissão que em
cidades litorâneas, gera importante
movimentação de capital (PORTO,
2010). O produto final da pesca
artesanal é o geralmente o
consumidor direto, por isso é muito
importante para a região por fazer
uma ligação com a comunidade e
ser parte da história.
Fonte: Autora (2020).

Industrial
Ela é praticada por pessoa física ou
jurídica e envolve pescadores
profissionais,
que
estejam
empregados ou parcerias utilizando
embarcações com fins comerciais
(BRASIL, 2009).

Não comercial
Esportiva
Apenas
utiliza
embarcações
previstas
como esporte ou recreio
na legislação (BRASIL,
2009).

Amadora
Geralmente é praticada por
turistas em alta-temporada.
Os pescadores podem pescar
e devolver os organismos ou
pescar para consumo próprio
sem fins lucrativos (PERES
e KLIPPEL, 2005).

Científica
Realizada
pela
comunidade
científica pode variar
os
custos
sendo
geralmente através de
bolsas de estudo,
patrocínio ou projetos
que necessitam de
informações de um
determinado grupo de
organismos ou local
de
um
habitat
(ZHOURI
e
LASCHEFSKI,
2010).
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2.3 PRODUTIVIDADE

Na região da Noruega e da Dinamarca, no Mar do Norte local onde começaram os
estudos sobre os recursos pesqueiros, foi constatada uma queda de 30,0% dos estoques
pesqueiros já no final do século XIX. Entre as décadas de 1945 a 1995 as capturas mundiais
marinhas de pescado subiram de 20 para 80 mil toneladas, um salto considerável em pouco
tempo. A modernização dos petrechos e a maior facilidade de manejo auxiliou e proporcionou
aos pescadores acesso a locais mais diversos para pesca e agilidade na captura de diferentes
espécies. Em contrapartida, os organismos não se reproduziram na mesma velocidade levando
à queda dos recursos (CASTELLO, 2007 e FAO, 2018). Já em 2011, 75,0% de todos os
estoques pesqueiros estavam sobrepescados e a porcentagem continua crescendo, em 2018
estava em torno de 90,0% (FAO, 2018).
Segundo os dados da FAO (2016), o boletim das Nações Unidas, a pesca é uma grande
fonte de alimentos para o Brasil. O País ficou em 14º lugar em comparação aos 25 maiores
produtores de peixes em 2014. Já a Região Sul do Brasil registrou em 2011, 23,5% da
produção de pescado marinho do País, ficando em 2º lugar como maior produtor de pesca
marinha segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA, 2011). Para compor os dados da
FAO, os países fornecem informações obtidas através de trabalhos realizados, mas estes são
pequenos fragmentos do que realmente acontece na atividade pesqueira, além de os dados
normalmente incluírem apenas a pesca industrial ou excluindo o bycath (VONTOBEL, 2018).
Apesar de o Brasil estar entre os primeiros países que mais produzem pescado, poucos dados
científicos são averiguados desse total de produção (FAO, 2018). Ocorrem ainda muitas
pescarias desordenadas e ilegais (KOSACHENCO, 2018). Assim, é importante estudar a
pesca e sua dinâmica para compor dados que auxiliem no seu manejo e gestão. Segundo o
mais recente relatório da FAO de 2018, o Brasil não reporta dados sobre a atividade pesqueira
desde o ano de 2014.
No Rio Grande do Sul pode-se dizer que as áreas úmidas contêm até 40,0% da biota
descrita no mundo (BAPTISTA, 2012) devido à alta produtividade de biomassa. O pico de
produtividade em lagoas se dá nos meses frios e há uma queda nos meses quentes
(HAIMOVICI et al, 2006). Os boletins de estatística pesqueira produzidos no Estado
geralmente contêm apenas dados de desembarques industriais, a pesca artesanal nem sempre é
incluída neste tipo de dados (FURG/MPA, 2018).
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Em um estudo realizado por Bortolotto (2011) sobre a pesca do siri-azul no estuário do
Rio Tramandaí, foram relatadas seis artes de pesca utilizadas pelos pescadores, estes podem
buscar diferentes petrechos para aumentar a sua produtividade. A captura desses organismos
varia ao longo do ano e da espécie-alvo. Outra forma de pesca observada é a pesca com os
botos na barra, esta compreende uma relação entre pescador e boto onde os animais auxiliam
através de sinais na água para o lançamento da tarrafa, durante a pesca da tainha (SILVAGONÇALVES e D’INCAO, 2018; MORENO et al, 2018b, ILHA et al. 2018).

2.4 LEGISLAÇÃO

As artes de pesca sofreram mudanças de materiais desde a época dos indígenas. Com a
modernização e modificação dos petrechos de pesca, o pescador atual começa a ter mais
facilidade e diversidade de petrechos para realizar a atividade. As redes agora feitas de náilon
são mais fáceis de serem adquiridas e manuseadas, as embarcações não precisam mais utilizar
força braçal, os motores dão velocidade e segurança para a pescaria, além de possuir materiais
como fibra, ferro e métodos distintos para construção mesmo com madeira. Contudo, tais
avanços ocasionaram aumento no esforço pesqueiro e consequentemente uma pressão sobre
os estoques (ADOMILLI, 2002; COTRIM, 2007; AFONSO, 2013). Com essas modificações
nas artes de pesca se fez necessário começar uma organização da atividade, surgindo assim as
leis e instruções normativas em relação a pesca.
Inicialmente em 1846 a pesca era regida pelo Ministério da Marinha, que alistava os
pescadores como defensores da costa do país. O governo toma controle da pesca em 1897 e
segue assim até 1912 quando transfere a responsabilidade para o Ministério da Agricultura.
Cinco anos depois retorna para o Ministério da Marinha a administração da pesca no território
nacional, dois anos seguintes são criadas as colônias de pesca (PIEVE, 2009).
A pesca no Brasil foi regulamentada nas últimas cinco décadas, pelo Decreto-Lei n.
221/1967 (Código de Pesca) (BRASIL, 1967) e pela Lei de Pesca n. 11.959/2009 (BRASIL,
2009) que regulamentou locais de pesca, períodos de defeso, artes de pesca e períodos em que
pode ocorrer a atividade. Ao longo dos anos, o Estado vem promovendo a pesca industrial e
ignorando na legislação características importantes da pesca artesanal. Os pescadores
artesanais não possuíam legislação específica até 2003. Estes eram conhecidos como
profissionais, mas não tinham benefícios especiais trabalhistas (OLIVEIRA E SILVA, 2012).
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No ano de 1967 a legislação brasileira apenas reconhecia a pesca profissional,
amadora e científica (BRASIL, 1967). Nesta época não havia uma categoria separada para a
pesca artesanal. O pescador profissional era descrito como aqueles que pescavam para
sobrevivência, os cientistas caracterizados como aqueles que não comercializavam o pescado,
e o amador era aquele que utilizava da pesca para recreação. Somente em 2009 na Lei n.
11.959/2009 (BRASIL, 2009) foi incluída a pesca artesanal como atividade legal, inserida
como parte integrante da pesca comercial. Os pescadores precisam estar associados a
Colônias, criadas em 1808, que auxiliam na regulamentação da atividade (OLIVEIRA E
SILVA, 2012).
Em dezembro de 1991 a Lei nº 8.287 trouxe o benefício de seguro-desemprego para os
pescadores artesanais durante o período de defeso. Assim, na época em que é proibida a pesca
de determinado recurso, os pescadores recebem, mensalmente, um salário para seu sustento.
Esta lei foi corrigida em dezembro de 2003 na Lei nº 10.779 que ressalta que apenas
pescadores artesanais receberiam o benefício. O Decreto nº 8.424 de 31 de março de 2015
regulamentou os critérios para a inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP)
para dar autorização para realizar a atividade pesqueira. Mais recentemente o Decreto nº
8.967, de 23 de janeiro de 2017 revisou e alterou os decretos nº 8.425 e nº 8.424,
estabelecendo critérios para que quem recebe o seguro defeso esteja vivendo exclusivamente
da pesca (BRASIL, 1991; 2003; 2015; 2017).
No Decreto de Lei nº 794 de 1938 fica instituído que qualquer atividade relacionada à
exploração da flora e fauna fica inteiramente subordinada ao Ministério da Agricultura pelo
seu órgão competente - o Serviço de Caça e Pesca do Departamento Nacional da Produção
Animal (BRASIL, 1938). No ano de 2014, o governo federal publicou uma Portaria (MMA
nº445, Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção - Peixes e
Invertebrados Aquáticos) que listava todos os organismos aquáticos ameaçados de extinção.
Nesta constava que o grupo de peixes continentais, estava com o maior número de espécies
em alguma categoria de ameaça (310 espécies). Nesta lista consta o bagre, Genidens barbus,
que está presente no estuário de Tramandaí e é uma das espécies mais importantes para a
pesca artesanal da região. No mesmo ano o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, lançou
o Decreto nº 51.797 com as espécies ameaçadas no estado. Estas listas foram um alerta que
visavam demonstrar as espécies que estavam em perigo de extinção a fim de reverter seu
estado e mostrar à população a importância da conservação através de projetos e programas
de pesquisa (RIO GRANDE DO SUL, 2014; DIAS, 2019).

22
2.5 CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES AQUÁTICOS

A duplicação da BR-101, em 2010, principal via de acesso ao litoral norte, fez o
turismo crescer de forma rápida e o setor imobiliário começou a se expandir para comportar o
crescimento da população na região. Esse cenário vem trazendo consequências graves para os
recursos hídricos e para a biodiversidade que depende do local para sua sobrevivência. A
urbanização e o crescimento da população no litoral tendem a aumentar com o passar dos
anos e com isso modificação de locais de pesca e o desaparecimento de espécies dos corpos
d’água tem impacto direto com os pescadores que dependem deste recurso como forma de
sobrevivência (COTRIM e MIGUEL, 2009). Organismos aquáticos que vivem nas lagoas e
rios com contaminação estão passiveis de entrar em extinção devido à má qualidade das águas
(CASTRO, 2019 e MOURA, 2015).
A degradação das águas repercute diretamente no estuário do Rio Tramandaí
justamente onde é realizada a atividade pesqueira por parte dos pescadores do MOPERT.
Dados recentes indicam uma diminuição preocupante na qualidade das águas da Bacia do Rio
Tramandaí. Durante o período de 2009 á 2019 nas lagoas e rios da Bacia, foi constatado a
redução de cerca de 11,0% nos valores médios de pH, a redução dos teores de oxigênio
dissolvido (OD) da ordem de 1,1 mg/L, houve aumento da faixa não detectável para,
aproximadamente, 0,03 mg/L de nitrogênio amoniacal, além de um incremento de 4,5 vezes
na ocorrência da bactéria Escherichia coli nas águas que indica contaminação fecal nas águas.
Também ocorreu um aumento de aproximadamente 7,0% na temperatura média das águas que
subiram de 21,6oC em 2009 para 23,1oC em 2019. Os valores de pH (escala de acidez) caíram
de 6,31 para 5,58 levando a considerar às águas como fora de classe (classificação de
qualidade de água), uma vez que a Resolução do Conama No 357/2005, estabelece que o
valor deva estar entre 6 e 9. Isso reflete nos organismos que habitam esses locais, pois a
mudança do ambiente define sua sobrevivência. As projeções para as próximas décadas
indicam uma diminuição ainda maior na qualidade da água, caso as causas não sejam
atacadas, como: médias de temperatura da água de 24,5°C em 2029, 26,0°C em 2039 e,
aproximadamente, 27,5°C em 2049; pH médio em 10 anos de, aproximadamente, 4,85,
considerado ambientalmente baixo (CASTRO, 2019 ).
Com a população crescendo nos municípios, os pescadores tradicionais precisaram
dividir seu espaço antes pouco habitado com veranistas que ocupam a faixa praial. Estes
acabam utilizando pranchas e jet-skis que ao passarem próximo as redes acabam rasgando ou
danificando-as, causando prejuízo aos pescadores (ADRIAO, 2006; KUERTEN, 2008 e
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LOITZENBAUER, 2010). Em razão destas interações é necessário conhecer a região onde os
pescadores estão e obter informações para uma melhor gestão da área. Projetos que visam a
conservação da fauna tem um grande papel para conhecer e coletar informações sobre as
relações do ser humano com a natureza. A falta de trabalhos ou dados estatísticos específicos
sobre o local é um grande problema quando surgem demandas que precisam ser respondidas
com ações rápidas. O projeto Botos da Barra (MORENO et al., 2018b) e o Projeto MOPERT
são de grande importância para os municípios de Imbé e Tramandaí. Estes projetos vem
acompanhando os pescadores e tentando entender sua realidade, locais de pesca e como é o
dia a dia da atividade.
Em relação à conservação de lagoas no Estado do Rio Grande do Sul existe também o
Projeto PAN - Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Sistemas Lacustres e
Lagunares do Sul do Brasil. Este tem como objetivo construir estratégias para conservar
espécies e ecossistemas na região sul do Brasil. Com ações que envolvem atividades em
grupos sociais como oficinas, palestras e campanhas para conscientizar a população sobre a
importância de conservar os ambientes aquáticos e os organismos presentes nos mesmos
(SEMA, 2020). No Litoral Norte do Rio Grande do Sul também se encontra o projeto Projeto
Taramandahy, cujo objetivo é de contribuir para a melhoria da qualidade dos recursos
hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí. O projeto atua no monitoramento da
qualidade da água, trabalhando na prevenção de desastres naturais em áreas de riscos, bem
como na reversão dos processos de degradação ambiental (TARAMANDAHY, 2020).

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 ÁREA DE ESTUDO

O estado do Rio Grande do Sul possui 640 km de extensão de praias arenosas em sua
costa (DIEGUES 2006), onde, de norte a sul, se distribuem uma série de lagoas e lagunas. As
lagoas e lagunas costeiras do Estado foram originadas nos processos de transgressão e
regressão marinha durante os períodos do Pleistoceno e Holoceno, e por isso são classificadas
como lagoas jovens (LANZER, 2005). Com base na divisão de setores feita pela FEPAM
(2020b) o litoral do estado pode ser dividido em três regiões sendo o litoral Norte do
município de Torres (divisa com o estado de Santa Catarina) até Balneário Pinhal, o litoral
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médio se distribuindo desde o município de Palmares do Sul até São José do Norte e, por fim
o litoral sul, limitado aos municípios de Rio Grande até Santa Vitória do Palmar.
No litoral Norte do estado, com área de 2.860 km², se encontra a Bacia Hidrográfica
do Rio Tramandaí. Nela estão distribuídas uma série de lagoas e lagunas paralelas à costa,
conectadas entre si ou isoladas (MARQUES, 1980). A bacia é limitada ao sul pela Lagoa da
Cerquinha e ao norte pela Lagoa Itapeva (SEMA, 2003) (APÊNDICE A).
A laguna Tramandaí chamada popularmente de Lagoa Tramandaí (WURDIG, 1987)
posicionada no norte da planície costeira do Rio Grande do Sul, está localizada entre os
Municípios de Imbé e Tramandaí (TABAJARA e DILLENBURG, 1997) com uma área de
18,27km² (SILVA et al, 2017). A Lagoa Tramandaí (denominação escolhida neste estudo)
está dentro da Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí e abrange 21 municípios entre eles
Capão da Canoa, Dom Pedro de Alcântara, Imbé, Maquiné, Osório, Torres, Tramandaí e Três
Forquilhas (SEMA, 2018). A Lagoa Tramandaí possui comunicação com águas marinhas e
costeiras por um canal que demarca a divisa entre os Municípios de Imbé e Tramandaí. A
Lagoa Tramandaí tem sua área compartilhada entre os municípios de Imbé, Tramandaí e
Osório, este último município não fará parte do estudo (CAMPELLO, 2016; CASTRO e
ROCHA, 2016).
A área de estudo foram os Municípios de Imbé, que conta com 22.800 habitantes
estimados em 2019 e 39,766 km² de área territorial (IBGE, 2019a), e o Município de
Tramandaí, com população estimada de 51.715 habitantes, em 2019, com área total de 142,
878 km² (IBGE, 2019b) possui 74 km de extensão de costa (SOARES e PURPER, 1985)
(Imagem 1).
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Imagem 1 - Mapa com a localização dos municípios, Imbé e Tramandaí (RS, Brasil) onde foi
realizado este estudo.

Fonte: Autora (2020).

3.2 COLETA DE DADOS

Este presente estudo se deu no contexto do Projeto (MOPERT). Para a coleta dos
dados foi utilizado um questionário semiestruturado (ANEXO A) dividido em cinco partes,
onde se encontram perguntas sobre 1) petrechos de pesca (descrição de redes utilizadas,
malhas e espécie-alvo); 2) perfil da pesca (comunidades pesqueiras, formas e preço da venda
do pescado); 3) estruturas de apoio à pesca (locais de venda de petrechos e local de conserto);
4) embarcação (embarcações e áreas de desembarques) e o 5) perfil do pescador (perfil sócio
econômico, idade, escolaridade, tempo de pesca, entre outras). O tempo de entrevista variou
de uma a duas horas de duração e foi aplicado na residência do entrevistado ou em local de
sua preferência, marcado com antecedência. Antes de começar a entrevista foi apresentado,
para cada pescador, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO A),
informando-lhes a respeito da pesquisa, o objetivo das perguntas abordadas, a
confidencialidade dos dados obtidos, bem como sobre o direito do entrevistado em participar
ou não participar do estudo. O questionário foi submetido e aprovado pelo comitê de ética
com a identificação CAAE: 01907318.5.0000.5347 na plataforma Brasil.
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Para pescadores que não estavam cadastrados no projeto MOPERT foi realizada uma
entrevista reduzida, com cerca de 30 minutos de duração, sob forma de pré-cadastro. Essas
entrevistas também contribuíram como fonte de dados para o presente estudo.

Dada a

diferença na extensão das entrevistas, os resultados apresentam distintos números de
entrevistados, dependendo da análise.
A elaboração dos questionários ocorreu em três etapas. Iniciou-se com a revisão
bibliográfica sobre a atividade pesqueira da região. Posteriormente fez-se uma revisão
bibliográfica sobre métodos utilizados para a coleta de informações pesqueiras (censos
estruturais da pesca) e na terceira etapa foi elaborado um questionário semiestruturado para
conduzir as entrevistas com os pescadores da região. Os representantes dos pescadores
(presidentes das Colônias de Pescadores Z39, Z40 e Sindicato dos Pescadores de Tramandaí)
participaram desta construção, para auxiliar e ajustar o censo estrutural para a realidade local.
Devido ao grande volume de informações obtidas nas entrevistas do Projeto
MOPERT, somente uma parcela das questões feitas aos pescadores foram analisadas neste
trabalho. Foram selecionadas as questões que tratavam da descrição de petrechos, locais de
pesca e as espécies-alvo capturadas. Os resultados e discussão apresentados aqui não
representam a totalidade de pescadores residentes nos dois municípios amostrados, mas
somente uma parcela de entrevistados até a elaboração deste trabalho realizado de agosto de
2019 a julho de 2020.
Os pescadores cadastrados no projeto MOPERT ganham uma licença, fornecida
judicialmente, para a pesca do bagre. Estes são acompanhados durante as pescarias
fornecendo dados sobre as capturas. Isto ocorre porque as espécies de bagre marinho
Genidens barbus e Genidens planifrons são consideradas ameaçadas de extinção, tanto no
âmbito Estadual Gaúcho (DECRETO Nº 51.797, DE 8 DE SETEMBRO DE 2014) quanto no
âmbito Nacional (PORTARIA MMA Nº 445, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014).
Até então, o Projeto MOPERT segue em andamento, coletando informações de
pescadores que estão ou não cadastrados no projeto, para obter um panorama geral da pesca
conforme o objetivo proposto para o projeto.
O deslocamento dos(as) entrevistador(as) foi realizado a pé ou com o veículo
disponibilizado para projeto MOPERT pela Prefeitura de Imbé. No momento da realização foi
utilizada uma prancheta com o questionário em mãos junto de um lápis ou caneta para anotar
os dados.
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3.3 ANÁLISE DE DADOS
Os dados das entrevistas foram registrados e tabulados no software Microsoft® Excel,
foi feito um processo de filtragem para padronizar as respostas que foram organizadas para
corrigir erros de digitação. No mesmo programa foram elaborados gráficos e tabelas dos
resultados encontrados.
Para ilustrar o local de estudo e melhor identificar os corpos d’água relatados pelos
pescadores, foram elaborados mapas destacando, por exemplo, as divisões do litoral do Rio
Grande de Sul e os municípios estudados. Para isso foi utilizado o programa Qgis (Quantum
Geographic Information System 3.12.0 Bucuresti), no qual foram aplicadas camadas de dados
geográficos fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020) e pela
Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM, 2020a).
Os petrechos de pesca registrados nas entrevistas foram descritos a partir de
informações dos próprios pescadores e com literatura técnico-científica para especificações.
Estes petrechos também foram agrupados em oito grupos, criados para melhor entender os
tipos de pesca que ocorrem na região. Tais grupos foram gerados a partir da análise das
descrições dos petrechos feitas pelos pescadores.
Levando em consideração que as redes de emalhe variam muito em suas
características conforme o ambiente em que são utilizadas e a forma de uso, foi necessário
criar categorias artificiais de agrupamento desses petrechos. Para os agrupamentos artificiais
das redes de emalhe o ambiente e a técnica de uso foram fatores determinantes. Desse modo,
as redes de emalhe foram atribuídas a quatro (4) agrupamentos artificiais: Emalhe de Águas
Interiores (redes fixas, utilizadas em lagoas e no estuário), Emalhe Marinho (redes fixas em
águas marinhas, pesca embarcada), Caceio (redes de deriva, utilizadas em praia arenosa) e
Rede de Cabo (redes fixas, utilizadas em praias arenosas). Também foram feitos
agrupamentos para analisar o direcionamento de petrechos por espécie-alvo nos distintos
ambientes aquáticos de águas doces, estuarinas e/ou marinhas.
O termo “tresmalhe” utilizado no presente trabalho caracteriza as redes de emalhe que
são compostas por três panos. Configura-se com um pano central (miúdo) com malha em
tamanho menor e dois panos do lado de fora (alvitanas) de tamanho maior. As medidas de
tamanho de malha apresentadas estão descritas em centímetros entre nós opostos.
Alguns pescadores descreveram como local de pesca a Barra de Imbé e Barra de
Tramandaí. Estes locais constituem a região do estuário do Rio Tramandaí que compreende a
conexão das Lagoas Tramandaí e Armazém com o mar (ILHA et al, 2018). Algumas lagoas
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citadas pelos pescadores pertenciam ao mesmo corpo d’água, então foram corrigidas para
representarem o mesmo local.
Os entrevistados também informaram o grau de importância para cada petrecho e local
citado como utilizado nas pescarias. As artes de pesca e os locais foram elencadas em 4 níveis
de importância, sendo 1 o grau de maior relevância e 4 para o menos relevante. No nível 4
foram introduzidos os pescadores que afirmaram utilizar o petrecho/local, mas não
informaram um grau de importância para esses. Além das lagoas previamente citadas no
questionário, os pescadores informaram se frequentam outros corpos d’água.
A classificação do local de uso do petrecho foi de acordo com a salinidade do
ambiente, esta classificação foi realizada durante a análise dos dados considerando as
localidades citadas (ex. Praia das Cabras = marinho) pelos pescadores e respeitando as
limitações fisiológicas das espécies encontradas (ex. traíra = água doce).

4 RESULTADOS

Foram entrevistados 60 pescadores ao total, sendo que 44 estavam cadastrados no
projeto MOPERT e 16 não estavam. Dos 44 que responderam ao questionário completo, 26
residiam em Imbé e 18 em Tramandaí. Dos 60 entrevistados 58 eram homens e 2 mulheres.
Destes 44, 15 afirmaram pescarem sozinhos, os outros informaram o seu acompanhante na
pescaria como ajudante, colega ou amigo, sendo em maior parte algum familiar.

4.1 LOCAIS DE PESCA UTILIZADOS E ORDEM DE IMPORTÂNCIA

A Lagoa Tramandaí foi o local mais citado com 85,0% dos pescadores utilizando este
local para as suas atividades. 66,6% dos pescadores citaram outras lagoas como locais de
pesca. 60,0% citaram outros municípios como locais de pesca. As regiões marinhas de mar
raso <20m e profunda >20m, foram as áreas menos utilizadas, sendo representadas ao todo
por menos de 10,0 % dos pescadores (Gráfico 1).
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Gráfico 1 - Percentual dos pescadores que utilizam cada local de pesca pré-determinado no
questionário.

Lagoa Tramandaí (L_TRAM), outras lagoas (OUTRAS_L), outros municípios (OUTROS_M), a beira de praia
(PRAIA), a Lagoa Custódia (L_CUST), a Lagoa Armazém (L_ARM), a região marinha rasa <20m
(MAR_RASO) e região marinha profunda >20m (MAR_PROF). Fonte: Autora (2020).

A Lagoa Tramandaí foi a mais citada como ambiente de maior importância para os
pescadores, 75,0% dos pescadores atribuíram grau de importância 1 para o local. A categoria
outras Lagoas teve maior número de pescadores citando grau 2 e 4 com 25,0% e 26,6%
respectivamente (Gráfico 2).
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Gráfico 2 - Proporção dos graus de importância (%) de cada local de pesca relatado pelos
pescadores. Números internos nas colunas indicam a quantidade de pescadores que exploram
a área.

Fonte: Autora (2020).

Outros 21 locais, que não estavam listados no questionário, foram citados pelos
pescadores. Dentre as lagoas mais citadas estão a Lagoa das Malvas com 18 citações, a
Lagoa do Passo com 17 e a Lagoa da Pinguela com 10. Os locais menos citados como
frequentados pelos pescadores foram a Lagoa do Vicente, Lagoa dos Patos, Lagoa dos
Quadros, Rio Uruguai, Lagoa São Simão, Lagoa da Figueira, Lagoa Manoel Nunes, Lagoa
Fortaleza e Lagoa do Peixe com apenas uma citação cada (Gráfico 3).

Gráfico 3 - Relação do número citações recebidas por outros locais de pesca sem prévia
definição no questionário.

Fonte: Autora (2020).
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A barra Imbé/Tramandaí foi citada como frequentada durante o ano todo com pouca variação. A Lagoa Custódia teve a maior variação,
sendo frequentada por 10 pescadores no período de janeiro a junho e com menos de 5 ou nenhum pescador frequentando nos meses de julho a
dezembro. A Lagoa Armazém manteve a assiduidade sazonal durante o ano todo (Gráfico 4).

Gráfico 4 – Variação mensal do número de pescadores que utilizam cada local citado nas entrevistas.

Fonte: Autora (2020).
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4.2 DIVERSIDADE E DINÂMICA DAS PESCARIAS

Observando os dados colhidos, as artes de pesca foram organizadas em 8 grupos
artificiais diferentes. Estas foram diferenciadas pelos petrechos e locais de pesca utilizados,
distribuídos em 12 tipos de pescarias, sendo os grupos de anzol que incluem a vara, o
espinhel, a boia louca e a linha de mão; o grupo 2) emalhe de deriva/caceio; grupo 3) emalhe
de águas interiores; grupo 4) emalhe marinho com a pesca de bote; grupo 5) rede de cabo;
grupo 6) de rede de arrasto com o berimbau (utilizado de forma ilegal); grupo 7) da tarrafa e
grupo 8) de armadilha com o aviãozinho e coquinha. Os petrechos de pesca com maiores
detalhes de descrição por parte dos pescadores foram as redes de emalhe de águas interiores,
emalhe marinho e tarrafa com o tamanho das malhas por espécie.
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4.2.1 Descrição dos petrechos de pesca

GRUPO ANZOL - Vara (Carretilha, Molinete, Caniço)

Ambiente de uso: água doce, estuário e marinho.
Descrição do Petrecho: petrecho composto por vara (bambu, fibra de vidro ou fibra de
carbono) de tamanho variado (2,5 a 3,6 m). Linha afixada na ponta ou associada a mecanismo
de recolhimento (molinete ou carretilha) com ou sem bóia ajustável. Espessura de linha
variável (0,57; 0,8 e 0,9 mm). Tipos de chumbo variável (com ou sem garatéia). Número e
tamanho de anzóis é variável (Imagem 2).
Detalhes da Operação: de 1 a 3 caniços utilizados ao mesmo tempo. Anzol Nº 6, 7 e 8 para
corvina e bagre. Turno de pesca de 3 a 6 horas. Possui um "rabicho comprido para balançar"
próximo da ponta da linha. Isca variável: minhoca e marisco para pesca na praia; caramujo,
tatuíra e camarão para pesca no rio. Espécie-alvo corvina: isca sardinha. Espécie-alvo papaterra: isca caramujo branco da praia ou tatuíra.
Espécies-Alvo: bagre (Genidens spp.), borriquete (Pogonias courbina), cará (Cichlidae),
corvina (Micropogonias furnieri), lambari (Characidae), robalo (Centropomus spp.), papaterra (Menticirrhus littoralis e M. americanus) e traíra (Hoplias malabaricus) (FROESE e
PAULY, 2011; FISCHER, 2011 e MALABARBA et al., 2013).
Localidades de uso citadas: Imbé/Tramandaí (RS): beira de praia, boca da barra, canal do
Rio Tramandaí, Lagoa Tramandaí e ponte Giuseppe Garibaldi. Outros locais: Rio da Prata
(RS), Lagoa da Pinguela (Osório/RS), Lagoa Itapeva (RS).

Imagem 2 - Ilustração de um caniço simples (A) e uma vara de pesca (B).

Fonte: Dolci (1985) (A) e Gamba (1994) (B).
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GRUPO ANZOL - Espinhel
Ambiente de uso: água doce, estuário e marinho.
Descrição do Petrecho: instrumento formado de uma linha principal da qual partem várias
linhas secundarias que se prolongam por alças de arame de aço ou latão trazendo o anzol na
sua extremidade livre. Exemplo: linha com 50 metros de comprimento, 75 anzóis nº4 para
papa terra, 30 cm de distância entre linhas secundárias (Imagem 3).
Detalhes da Operação: utilizado em diversos ambientes. Em águas interiores pode ser fixado
com taquara. Na beira de praia armação pode ser feita com auxílio de pandorga (uma pipa é
ligada ao petrecho que com a força do vento carrega a rede em direção ao mar). Isca variável:
ova de peixe, marisco, tatuíra, sardinha.
Espécies-Alvo: jundiá (Rhamdia spp.), papa-terra (Menticirrhus littoralis e M. americanos),
pampo (Trachinotus marginatus), siri (Callinectes sapidus) e traíra (Hoplias malabaricus)
(FROESE e PAULY, 2011; FISCHER, 2011; BORTOLOTTO, 2011 e MALABARBA et al.,
2013).
Localidades de uso citadas: Imbé/Tramandaí (RS): Lagoa Tramandaí (RS), Lagoa do
Armazém, Lagoa da Custódia, Lagoas em Tavares/RS. Outras localidades: Lagoa do Passo
(Osório/RS), Lagoa do Peixe (Mostardas/RS).
Imagem 3 - Ilustração de um espinhel.

Fonte: Dolci (1985).
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GRUPO ANZOL - Bóia louca
Ambiente de uso: água doce e estuário.
Descrição do Petrecho: pode ser composto por uma linha com anzol na ponta e duas boias,
uma próxima ao anzol e outra maior feita de isopor ou garrafa de plástico (objeto que possa
flutuar e ser encontrado na superfície). A linha é solta no corpo d’água, quando fisga um
peixe a boia tende a se movimentar e assim o pescador encontra a linha para retirar o peixe
fisgado (Imagem 4).
Detalhes da Operação: utiliza 100 boias para pegar de 30 a 40 peixes. Utiliza isca no anzol.
Espécies-Alvo: jundiá (Rhamdia spp.), muçum (Synbranchus marmoratus), traíra (Hoplias
malabaricus) (FROESE e PAULY, 2011; FISCHER, 2011 e MALABARBA et al., 2013)
Localidades de uso citadas: lagoas (não especificado).
Imagem 4 - Ilustração do petrecho bóia louca.

Fonte: Autora (2020).
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GRUPO ANZOL - Linha de mão
Ambiente de uso: água doce, estuário e marinho.
Descrição do Petrecho: linha de náilon monofilamento de 1 a 3 mm de diâmetro com
chumbada e um ou mais anzóis na extremidade. Pode ou não possuir uma boia com distância
do anzol ajustável. É armazenada enrolada em um pedaço de madeira, garrafa ou lata
(Imagem 5).
Detalhes da Operação: Durante a pescaria são utilizadas de 1 a 2 unidades de linha de mão.
Isca variável: na barra e no mar utiliza caramujo.
Espécies-Alvo: bagre (Genidens spp.), cará (Cichlidae), corvina (Micropogonias furnieri),
jundiá (Rhamdia spp.), papa-terra (Menticirrhus littoralis e M. americanus) e traíra (Hoplias
malabaricus) (FROESE e PAULY, 2011; FISCHER, 2011 e MALABARBA et al., 2013).
Localidades de uso citadas: em Imbé/Tramandaí: barra, mar, Rio Tramandaí (RS), Lagoa
Tramandaí (RS) e banhados.

Imagem 5 - Ilustração do petrecho linha de mão.

Fonte: Dolci (1985).
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GRUPO EMALHE DE DERIVA - Caceio
Ambiente de uso: marinho (beira de praia)
Descrição do Petrecho: A rede também é conhecida como passeadeira. Rede de emalhe
monofilamento com cerca de 50m de comprimento e altura variável. Pano único ou tresmalhe.
Quantidade de boias e chumbo também variável, tendo distintos resultados na flutuabilidade
do petrecho. Assim, podem ser projetadas para pesca de superfície ou de fundo. Instalação
pode ser feita com o auxílio de uma pandorga (uma pipa é ligada ao petrecho, que com a força
do vento carrega a rede em direção ao mar) (Imagem 6). Quando utilizado pano único: malha
7; Tresmalhe: malha do pano central 9 e panos externos 50.
Detalhes da Operação: operação realizada na beira de praia sem auxílio de embarcação. Nº
de pescadores: 2 ou 3. A rede pode ser instalada utilizando a dinâmica da maré, levando o
petrecho da costa para a zona de arrebentação, que também traz o petrecho à costa. O tempo
de pesca da rede varia de acordo com a dinâmica do mar. A instalação pode ser feita com o
auxílio de uma pandorga. Nesse caso, a ação do vento transporta a rede presa à pandorga, que
também é utilizada para recolher o petrecho. Um galão de água ou areia é utilizado como
lastro. A rede pesca a uma distância de 300 m da costa.
Espécies-Alvo: papa-terra (Menticirrhus littoralis e M. americanos) e pescada (Cynoscion
guatucupa) (FROESE e PAULY, 2011; FISCHER, 2011 e MALABARBA et al., 2013).
Localidades de uso citadas: em Imbé/Tramandaí: Dunas Altas e Praia das Cabras. Outras
localidades: Farol da Solidão (Mostardas/RS).

Imagem 6 - Ilustração de uma rede de caceio.

Fonte: CEPSUL/IBAMA (2020).
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GRUPO EMALHE MARINHO - Pesca de bote
Ambiente de uso: marinho.
Descrição do Petrecho: série de redes de emalhe monofilamento unidas (25 a 50m cada)
totalizando até 1.250m de comprimento e 1,5 m de altura. Pano único (uso de tresmalhe não
foi citado). Fixação com âncoras. Malha variando de 8 a 20 cm (Imagem 8).
Detalhes da Operação: operação exige embarcação motorizada (bote) (Imagem 7). Com dois
tripulantes. Só foi relatado utilização do petrecho para pesca de fundo. Profundidade de
operação até 23m. Uma âncora a cada 175 m de rede.
Espécies-Alvo: anchova (Pomatomus saltatrix), corvina (Micropogonias furnieri), linguado
(Paralichthys spp.), papa-terra (Menticirrhus littoralis e M. americanus) e pescada
(Cynoscion guatucupa) (FROESE e PAULY, 2011; FISCHER, 2011 e MALABARBA et al.,
2013).
Localidades de uso citadas: não especificado.
Imagem 7 – Fotografia das embarcações utilizadas para a pesca de bote.

Fonte: Maicon (2018).

Imagem 8 - Ilustração da rede de emalhe pano simples de fundo citada.

Fonte: CEPSUL/IBAMA (2020).

39
GRUPO EMALHE ÁGUAS INTERIORES
Ambiente de uso: água doce e estuário.
Descrição do Petrecho: série de redes de emalhe monofilamento unidas (42 a 50 m cada)
totalizando até 1.500m de comprimento de 1,6 até 3,2 m de altura. Pano único ou tresmalhe
(Imagem 9). Espessura de fios do pano único ou do pano miúdo 0,3 a 0,6mm, espessura de fio
das alvitanas de 0,4 a 0,6mm. Quantidade de chumbo a cada 50m de rede = 3,6kg (±2,7kg).
Fixação com taquaras ou, excepcionalmente, âncoras (Tabela 2).

Tabela 2 - Tamanho das malhas citadas pelos pescadores para cada espécie-alvo.
Tamanho de Malha
Espéciealvo
Pano único ou central
Alvitanas
Traíra
8; 12; 14; 16
30; 40; 50; 60
Bagre
Tainha

9; 12; 14; 16 e 18
(principalmente 14 e 16)
8; 9; 10; 11; 12
(principalmente 9 e 10)

30; 35; 40; 45; 50
(principalmente 40 e 50)
30; 35; 40; 45; 50
(principalmente 40 e 50)

Espessura do Fio
Pano miúdo
Alvitanas
0,3; 0,35;
0,4; 0,5; 0,6
0,4
0,35; 0,4;
0,4; 0,5; 0,6
0,5
0,3; 0,35;
0,4; 0,45;
0,5; 0,6

Fonte: autora, 2020.

Detalhes da Operação: utiliza embarcação motorizada (de 1 a 3 tripulantes), raramente pode
ser utilizada vela para deslocamento. Quando na Lagoa Tramandaí, instalação de redes
favorável à direção do vento e recolhimento contrário a direção do vento. Fixação,
geralmente, com uma taquara a cada 150m, cravada no fundo. Pode ser feita combinação de
redes de pano único com redes tresmalhe, mantendo redes de pano único nas extremidades da
série para captura de bagres de menor porte. Para traíra tresmalhe ou pano único, para bagre e
tainha preferencialmente tresmalhe.
Espécies-Alvo: bagre (Genidens spp.), cará (Cichlidae), corvina (Micropogonias furnieri),
jundiá (Rhamdia spp.), linguado (Paralichthys spp.), tainha (Mugil liza e M. curema), traíra
(Hoplias malabaricus), tilápia (Cichlidae) (FROESE e PAULY, 2011; FISCHER, 2011 e
MALABARBA et al., 2013).
Localidades de uso citadas: em Imbé/Tramandaí: Lagoa Tramandaí (RS), Lagoa da
Custódia, Lagoa das Malvas, Lagoa do Armazém, Rio Tramandaí. Outras localidades: Lagoa
Itapeva (RS), Lagoas do Peixe (Mostardas/RS), Farol da Solidão (Mostardas/RS), Lagoas em
Tavares (RS), Lagoa da Pinguela (Osório/RS) e Lagoa do Passo (Osório/RS).
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Imagem 9 - Ilustração de uma rede tresmalhe utilizada para a pesca em águas interiores.

Fonte: CEPSUL/IBAMA (2020); Gamba (1994).
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GRUPO EMALHE REDE DE CABO
Ambiente de uso: marinho (praia arenosa)
Descrição do Petrecho: rede de emalhe monofilamento variando de 25 a 50 m de
comprimento e 1,5 até 2,8 m de altura. Tipo de rede pode variar entre tresmalhe (superfície ou
fundo) ou pano único de fundo de acordo com as espécies-alvo (Tabela 3). Espessura de fios
do pano único ou do pano miúdo 0,3 a 0,5 mm, espessura de fio das alvitanas de 0,5 a 0,8
mm. Quantidade de chumbo a cada 50m de rede = 16,4 kg (±9,6 kg). Fixação das
extremidades com sistema de cabos, estacas e âncoras (Tabela 3).

Tabela 3 - Relação do tamanho de malha e espessura do fio dos panos de rede para cada
espécie-alvo.
Espéciealvo

Tamanho de Malha

Espessura do Fio

Pano único ou miúdo

Alvitanas

Pano miúdo

Alvitanas

7; 8

14; 16; 17,5;
30; 32

0,3; 0,4; 0,5

0,5; 0,7; 0,8

Pescadinha
e Papa terra

7

16

0,35

0,8

Bagre

9

32

0,4

0,8

Tainha

8; 9; 10 (principalmente
8 e 9)

17,5; 20; 32;
50

0,35; 0,4; 0,45

0,5; 0,8

Papa terra

Fonte: Autora (2020).

Detalhes da Operação: a pesca é realizada em praia arenosa sem o uso de embarcação
(Imagem 10). A operação envolve de 2 a 3 pescadores. Uma das extremidades da rede é unida
a um cabo que, por sua vez, é preso a uma estaca permanente, fixada na praia. A outra
extremidade da rede é fixada à outra estaca (“palanque”), localizada mar adentro, cerca de
250 m da faixa de areia. Assim, a rede de emalhe permanece em posição perpendicular à
praia. As redes são instaladas e recolhidas uma ou duas vezes por dia, sendo necessário o
auxílio de uma caminhonete ou trator.
Espécies-Alvo: tresmalhe de superfície: bagre (Genidens spp.), corvina (Micropogonias
furnieri), linguado (Paralichthys spp.) e tainha (Mugil liza e M. curema). Tresmalhe de fundo:
papa-terra (Menticirrhus littoralis e M. americanus) e pescadinha (Macrodon atricauda).
Pano simples de fundo: papa-terra (Menticirrhus littoralis e M. americanus) (FROESE e
PAULY, 2011; FISCHER, 2011 e MALABARBA et al., 2013).
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Localidades de uso citadas: em Imbé/Tramandaí: beira de praia, Jardim Atlântico, Jardim do
Éden e Praia das Cabras.

Imagem 10 - Fotos ilustrando uma despesca da rede de cabo.

Fonte: Autora (2019).
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GRUPO REDE DE ARRASTO – Berimbau (“gerival”)
Ambiente de uso: estuário
Descrição do Petrecho: no estuário da Lagoa Tramandaí o uso deste petrecho é proibido
segundo a Instrução Normativa nº17/2004, contudo, seu uso é recorrente. Por esse motivo, o
acesso às informações sobre o petrecho e sua operação foi limitado. Assim, optou-se por
apresentar, sob a forma de citação, a descrição elaborada por Gamba, (1994):
“Basicamente este aparelho é uma adaptação de uma tarrafa para
camarão (malhas de 20 a 28 mm.), para operar como rede de arrasto
pela impulsão da força da maré. A rede trabalha na posição vertical,
com parte da tralha do chumbo elevada por uma trave (barra de PVC
ou bambu), com 3 metros de comprimento a uma altura de 30 a 40 cm.
do fundo, assemelhando-se a boca de um beam-trawl, a qual
proporciona uma abertura para a entrada dos camarões. Na parte
superior da rede (entrada da carapuça) é preso internamente um aro
metálico que conserva-a constantemente aberta. Deste aro partem 4
cordões que se fixam a um pequeno flutuador circular que fica no
interior da bolsa (carapuça) e serve para manter o aro na posição
horizontal quando em operação. No centro da trave de PVC é fixado
um cordão (fiel) que passa posteriormente por dentro do aro e do
flutuador, e vai até a mão do pescador.” (Gamba, 1994 pg.39)
(Imagem 11).
Detalhes da Operação (via entrevistas): podem ser operados 3 berimbaus em uma única
embarcação. A tralha inferior, com chumbo, arrasta no fundo guiando o camarão para a
superfície por meio de saltos, que ficam aprisionados em um saco, com formato de funil, na
parte superior. “Larga a favor do vento e deixa o vento levar”.
Espécies-Alvo: camarão rosa (Farfantepenaeus paulensis) (SILVA-GONÇALVES e
D'INCAO, 2018).
Localidades de uso citadas: Lagoa Tramandaí (RS).
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Imagem 11 - Ilustração de um “gerival”, conhecido como berimbau na região estudada.

Fonte: Gamba (1994).
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GRUPO TARRAFA - Tarrafa
Ambiente de uso: água doce, estuário e marinho.
Descrição do Petrecho: arte de pesca com rede de caída em forma circular com raio de até 6
m (Imagem 12). Do centro do petrecho parte uma corda chamada fiel. A borda da tarrafa
apresenta tralha, com chumbos, de onde partem fios que são presos internamente, formando
uma espécie de bolsa para reter o pescado (Imagem 13). Possui tamanho de malha variado de
acordo com a espécie-alvo (Tabela 4).
Tabela 4 - Tamanhos de malhas, altura e diâmetro da tarrafa para cada espécie-alvo citada.
Espéciealvo

Nº de
citações

Tainha

32

Camarão

16

Papaterra
Bagre
Sardinha
Peixe-rei
Traíra
Linguado
Corvina
Cará

Tamanho de
Malha (mm)
4; 5; 6; 6,5; 7;
12
1,8; 2; 2,2; 2,4;
2,5

Altura (m)
2,5 até 6
4 até 7,3

12

4; 5,5; 6; 6,5; 7

2,5 até 6,4

5
3
3
2
1
1
1

9; 10; 12; 13
1,5; 2; 2,5
1; 3; 4
6
12
6
6

5,4 até 6
3 até 6
3 até 5,5
5,5
5,5
4
5,5

Diâmetro* (m)
6; 13,5; 25,5; 27;
28,5; 30; 34,5
25,5; 27; 28.5;
30; 34,5; 37,5
13,5; 25,5; 27;
30; 36
10;20;21
18; 27; 34,5
18; 30
27
20
27
27

*Diâmetro foi convertido de braças para metros, considerando 1 braça = 1,5 metros (Chieus, 2009).
Fonte: Autora (2020).

Detalhes da operação: O pescador segura a rede da tarrafa sobre um braço e com a outra
mão segura uma parte da tralha de chumbo. Quando faz lançamento, gira o corpo de um lado
para o outro jogando primeiro a tralha para cima e em seguida lança a rede que abre em forma
de círculo devido ao peso dos chumbos e a força centrífuga imposta. A rede afunda e fecha
sobre o cardume de peixes, com isso o pescador recolhe a tarrafa para a despesca (Imagem
14).
“Sempre joga a favor do vento. Pesca de dia ou de noite com luz na
ponta do barco. Se a maré é vazante pesca na ponte, na enchente pesca
rio acima.” (Pescador entrevistado relatando sobre a pesca de camarão
com tarrafa).
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Espécies-alvo: bagre (Genidens spp.), camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri) e camarão
rosa (Farfantepenaeus paulensis), corvina (Micropogonias furnieri), linguado (Paralichthys
spp.), papa-terra (Menticirrhus littoralis e M. americanos) e tainha (Mugil liza e M. curema)
(FAUSTO e WURDIG, 2007; FROESE e PAULY, 2011; FISCHER, 2011; MALABARBA
et al., 2013 e SILVA-GONÇALVES e D'INCAO, 2018).
Localidades de uso citadas: em Imbé/Tramandaí: beira de praia, barra, Lagoa Tramandaí
(RS), Lagoa do Armazém, Lagoa da Custódia, Ponte do camarão, Rio do camarão e Ponte
Giuseppe Garibaldi.

Imagem 12 - Ilustração do petrecho tarrafa.

Fonte: Gamba (1994).
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Imagem 13 - Foto da bolsa formada na tarrafa para reter o pescado.

Fonte: Ignacio Moreno (2017).

Imagem 14 - Foto de um pescador arremessando uma tarrafa na barra de Tramandaí

Fonte: Ignacio Moreno (2015).
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GRUPO ARMADILHA - Aviãozinho
Ambiente de uso: estuário e marinho.
Descrição do petrecho: realizada durante a noite para a pesca de camarão. O petrecho possui
malha multifilamento organizada em uma estrutura formada por um corpo afunilado com aros
de aço, com uma das extremidades fechada e outra se abrindo de modo bifurcado formando as
“asas”. Internamente ao funil estão presentes dois alçapões que mantém o camarão preso. É
fixado com calões as duas asas e a abertura do funil para manter o petrecho erguido,
direcionando o camarão aos alçapões (Imagem 15). Utiliza multifilamento, altura de 1,8 a 2
metros e largura de 4 a 25 metros. Pode possuir 10 metros de abertura, funil 5 braças e 8
metros de saco.
Detalhes da operação: coloca no final da tarde e recolhe no final da noite. Utiliza fonte
luminosa a bateria como atrativo. Despesca geralmente quando a água está escura e com
força.
Espécies-alvo: camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri) e camarão rosa (Farfantepenaeus
paulensis) (FAUSTO e WURDIG, 2007 e SILVA-GONÇALVES e D'INCAO, 2018).
Localidades de uso citadas: em Imbé/Tramandaí: Praia das Cabras, Lagoa do Armazém,
beira de praia, Lagoa Tramandaí (RS), Jardim do Éden e Jardim Atlântico.
Imagem 15 - Ilustração do petrecho aviãozinho.

Fonte: CEPSUL (2020).
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GRUPO ARMADILHA - Coquinha
Ambiente de uso: água doce e estuário.
Descrição do petrecho:
“A rede de coca para siri consiste em uma rede redonda, plana de
aproximadamente 60 cm de diâmetro, com haste feita de ferro (arame)
e uma corda de aproximadamente dois metros que é amarrada em três
pontos dessa haste, com uma pequena boia em sua extremidade. A
armadilha é feita pelos próprios pescadores utilizando-se de sobras de
fios de nylon utilizados para confeccionar outras artes de pesca, de
tamanho de malha entre sete e 12 cm entrenós.” (BORTOLOTTO,
2011). (Imagem 16 e 17)

Detalhes da operação: é utilizado uma ou várias coquinhas uma ao lado da outra. Usa isca na
coquinha e fica “zanzando”, o pescador geralmente posiciona a isca no centro do petrecho e
fica ao redor do local para esperar a espécie apanhar a isca. Finca uma taquara e sai largando
até cada coquinha ter uma boia em cima e coloca a isca no meio. Para isca utiliza restos de
peixes ou cabeça de galinha. Utiliza embarcação.
Espécies-alvo: siri (Callinectes sapidus) (BORTOLOTTO, 2011).
Localidades de uso citadas: em Imbé/Tramandaí: Lagoa Tramandaí (RS), Lagoa do
Armazém, Lagoa da Custódia. Outros locais: Lagoa do Peixe (Mostardas/RS), Lagoas em
Tavares/RS, Lagoa do Passo (Osório/RS) e Lagoas em Terra de Areia/RS.
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Imagem 16 - Foto da arte de pesca "coquinha" utilizada na captura do siri com isca no centro
do petrecho.

Fonte: Bortolotto (2011).

Imagem 17 - Ilustração do petrecho de coquinha usado na pesca de siri.

Fonte: Bortolotto (2011).
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4.2.2 Grau de importância dos petrechos

Dois petrechos tiveram maior destaque entre os 60 entrevistados: a tarrafa com 83,3%
dos pescadores afirmando utilizar e o emalhe de águas interiores com 81,6%. Os petrechos
menos citados foram o emalhe marinho, a rede de cerco e a boia louca, todos com 1,6% de
pescadores (Gráfico 5).
A rede de emalha de águas interiores apresentou uma maior porcentagem de grau de
importância 1 para os pescadores (70,0%) em comparação a tarrafa que foi a mais citada, mas
apresentou 10,0% como grau de importância 1 para os pescadores (Gráfico 5).
O cabo de praia teve menos citações que a vara e a rede de caceio, mas apresentou um
percentual de importância maior que os mesmos, sendo que 10,0% dos pescadores
responderam o petrecho de cabo de praia como grau de importância 1 (Gráfico 5).

Gráfico 5 - Proporção dos graus de importância (%) de cada petrecho de pesca relatado pelos
pescadores. Números internos nas colunas indicam a quantidade de pescadores que utilizam o
petrecho.

Emalhe (AI)= Emalhe de Águas Interiores. Emalhe Mar.= Emalhe Marinho. Fonte: Autora (2020).

4.2.3 Locais de uso dos petrechos

Os três ambientes de uso, doce, estuarino e marinho, apresentaram até oito diferentes
petrechos (Tabela 5). Alguns petrechos apareceram nos três ambientes como a vara e a tarrafa
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e outros apareceram em apenas um ambiente como a boia louca em água doce e o emalhe
marinho, caceio e rede de cabo no ambiente marinho (Imagem 18).

Tabela 5 - Lista de petrechos presentes em cada ambiente de uso descrito pelos pescadores.
Doce
Boia Louca*
Coquinha
Emalhe (AI)
Espinhel
Linha de Mão
Tarrafa
Vara
Berimbau**

Ambiente
Estuário
Aviãozinho
Coquinha
Emalhe (AI)
Espinhel
Linha de Mão
Tarrafa
Vara
Berimbau

Marinho
Aviãozinho
Caceio*
Emalhe (Mar)*
Espinhel
Rede de Cabo*
Tarrafa
Vara

Fonte: Autora (2020). * petrechos de uso exclusivo no ambiente. **provável imprecisão
nas entrevistas.

Imagem 18 – Mapa ilustrativo dos locais de uso dos petrechos citados pelos pescadores
entrevistados em áreas adjacentes aos municípios de Imbé e Tramandaí (RS).

Fonte: Autora (2020).

O aviãozinho foi citado em dois locais de uso. Um em ambiente estuarino e outro
marinho (Gráfico 6).
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Gráfico 6 - Relação do número de citações de uso do petrecho aviãozinho por local de pesca.
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Fonte: Autora (2020).

O berimbau foi citado por apenas 3 pescadores, utilizado na Lagoa Tramandaí e no
Rio Tramandaí (Gráfico 7).
Gráfico 7 - Relação do número de citações de uso do petrecho berimbau por local de pesca.
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Fonte: Autora (2020).

A coquinha foi citada em quatro locais de uso, sendo a Lagoa Tramandaí o local onde
o petrecho é mais citado como utilizado (Gráfico 8).
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Gráfico 8 - Relação do número de citações de uso do petrecho coquinha por local de pesca.
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Fonte: Autora (2020).

O espinhel foi mais citado na Lagoa Tramandaí (N=4) e na praia (N=3). A maior parte
dos pescadores citou utilizar o petrecho nas lagoas (Gráfico 9).
Gráfico 9 - Relação do número de citações de uso do petrecho espinhel por local de pesca.
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Fonte: Autora (2020).
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O petrecho de emalhe de águas interiores foi citada em cinco locais diferentes, mas
teve maior número de citações na Lagoa Tramandaí (N=24) (Gráfico 10).
Gráfico 10 - Relação do número de citações de uso do petrecho Emalhe de águas interiores
por local de pesca.
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Fonte: Autora (2020).

A linha de mão foi citada em quatro locais sendo utilizada na Lagoa Tramandaí com 4
citações dos pescadores para o local (Gráfico 11).
Gráfico 11 - Relação do número de citações de uso do petrecho linha de mão por local de
pesca.
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A tarrafa foi citada em 7 locais. O local mais citado pelos pescadores entrevistados foi
a Lagoa Tramandaí, sendo citada por 18 pescadores. A praia e a barra tiveram o mesmo
número de citações de pescadores (N=10) (Gráfico 12).
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Gráfico 12 - Relação do número de citações de uso do petrecho tarrafa por local de pesca.

Fonte: Autora (2020).

O grupo de petrechos vara foi citado em cinco locais, sendo a barra e outras lagoas os
lugares mais citados pelos pescadores com 5 citações em cada um (Gráfico 13).
Gráfico 13 - Relação do número de citações de uso do petrecho vara por local de pesca.
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4.2.4 Variações sazonais no uso dos petrechos

Dos 60 entrevistados 61,1% afirmaram possuir embarcação para a atividade de pesca.
26,6% afirmaram possuir apenas uma embarcação e 23,3% possuíam duas embarcações.
Menos de 4,0% dos pescadores ao todo possuíam quatro ou cinco embarcações. 21,6% dos
pescadores não informaram a quantidade de embarcações que possuíam e 16,6% não
possuíam nenhuma embarcação (Gráfico 14).
Gráfico 14 - Porcentagem do número de embarcações por pescador. N.I = possuem
embarcações, mas não informaram quantas.

Fonte: Autora (2020).

As maiores variações de uso ao longo do ano foram a tarrafa e o emalhe de águas
interiores que variaram seu uso entre 35 e 45 pescadores com aumento de uso no outono e a
vara que variou entre 5 e 15 pescadores com o aumento nos meses de primavera e verão
(gráfico 15).

58
Gráfico 15 - Variação mensal do número de pescadores que utilizam cada petrecho citado nas entrevistas. Os valores que acompanham a
nomenclatura de cada petrecho na legenda interna do gráfico correspondem ao número de pescadores que utiliza o petrecho.

Emalhe (AI)= Emalhe de Águas Interiores. Emalhe Mar.= Emalhe Marinho. Fonte: Autora (2020).
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4.3 ESPÉCIES-ALVO PESCADAS

Dos 60 pescadores, 52 (86,6%) citaram a tainha como espécie-alvo, seguido do bagre
com 78,0% e o camarão com 38,3%. Somente 5,0% dos pescadores entrevistados
categorizaram o siri como espécie-alvo (Gráfico 16). Dos 60 pescadores, 26 informaram
outras espécies-alvo não citadas previamente no questionário, entre elas a traíra com 21,6%, o
papa-terra com 18,3% e o robalo com 6,6%. A abrótea foi a espécie menos citada com 1,6%

Gráfico 16 - Porcentagem de citações do recurso pesqueiro como espécie-alvo.

Fonte: Autora (2020).

Dos 44 entrevistados (questionário longo), 91,0% afirmaram utilizar a tarrafa como
petrecho para captura do camarão. Vinte e sete pescadores afirmaram utilizar a tarrafa, 11 o
aviãozinho e 3 citaram o berimbau (Gráfico 17).
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Gráfico 17 - Número de pescadores que utilizam cada petrecho para pesca de camarão.

Fonte: Autora (2020).

4.4 PESCA- PETRECHO- LOCAL

Dos 60 entrevistados que afirmaram utilizar algum petrecho, apenas uma parte deu
respostas detalhadas sobre o uso dos mesmos (Tabela 6). Assim a análise da captura de
espécies por distintos petrechos em diferentes locais de pesca, foi explorada graficamente
somente para o bagre, camarão, corvina, linguado, papa-terra e tainha.
O cará, jundiá e traíra foram citados apenas no ambiente de água doce. O cará foi
citado como sendo capturado por três petrechos: o emalhe de águas interiores (N=4), a linha
de mão (N=1) e a vara (N=5). O jundiá foi descrito como capturado com a utilização de
quatro petrechos de pesca: sendo a boia louca (N=1), emalhe águas interiores (N=3), espinhel
(N=1) e linha de mão (N=1). A traíra foi citada em 5 petrechos: boia louca (N=1), espinhel
(N=4), linha de mão (N=3), vara (N=3) e o maior índice de relatos foram 19 pescadores
mencionando a captura da espécie no petrecho de emalhe águas interiores. As demais espécies
(n=11) foram menos citadas e/ou tiveram pouco detalhamento de sua captura.
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Tabela 6 - Relação entre o número de pescadores que relataram utilizar os petrechos e o
número de pescadores que forneceram respostas mais detalhadas sobre o local de uso e as
espécies-alvo.
Petrecho
Aviãozinho
Boia Louca
Caceio
Cerco
Coquinha
Emalhe Marinho
Emalhe Águas interiores
Espinhel
Linha de Mão
Rede de Cabo
Tarrafa
Vara

Nº de pescadores
que confirmaram
utilizar o petrecho
9
1
18
1
8
3
49
17
12
8
50
20

Nº de pescadores
com respostas
detalhadas
8
1
11
0
3
3
27
8
8
6
26
14

Fonte: Autora (2020).

Dos três ambientes de uso para a pesca, o ambiente marinho apresentou maior número
de espécies citadas pelos pescadores (Tabela 7). Algumas espécies apareceram nos três
ambientes como o bagre e o camarão e outras apareceram em apenas um ambiente como o
cará no ambiente de água doce e o borriquete no ambiente marinho.
O bagre foi registrado como sendo capturado em 5 petrechos e encontrado nos 3
ambientes doce, estuarino e marinho. Possui o maior número de citações no petrecho emalhe
águas interiores no ambiente estuarino (N=22) e de água doce (N=8). A tarrafa e a vara foram
os únicos petrechos utilizados nos três ambientes e a rede de cabo foi utilizada apenas no
ambiente marinho com 3 pescadores citando a sua utilização (Gráfico 18).
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Tabela 7 - Lista de espécies citadas pelos pescadores em cada ambiente descrito e petrecho
mais utilizado para a captura (*espécies citadas por poucos pescadores com o petrecho).
Ambiente

Doce

Estuarino

Marinho

Nome comum
Bagre
Cará
Corvina
Jundiá
Lambari
Linguado
Muçum
Siri
Tainha
Traíra
Anchova
Bagre
Camarão
Corvina
Linguado
Papa terra
Pescada
Robalo
Siri
Tainha
Anchova
Bagre
Borriquete
Camarão
Corvina
Linguado
Pampo
Papa terra
Pescada
Pescadinha
Robalo
Tainha

Fonte: Autora (2020).

Nome científico
Genidens spp.
Cichlidae
Micropogonias furnieri
Rhamdia spp.
Characidae
Paralichthys spp.
Synbranchus marmoratus
Callinectes sapidus
Mugil liza e M. curema
Hoplias malabaricus
Pomatomus saltatrix
Genidens spp.
Farfantepenaeus paulensis
Micropogonias furnieri
Paralichthys spp.
Menticirrhus littoralis e M. americanus
Cynoscion guatucupa
Centropomus spp.
Callinectes sapidus
Mugil liza e M. curema
Pomatomus saltatrix
Genidens spp.
Pogonias courbina
Xiphopenaeus kroyeri
Micropogonias furnieri
Paralichthys spp.
Trachinotus marginatus
Menticirrhus littoralis e M. americanus
Cynoscion guatucupa
Macrodon atricauda
Centropomus spp.
Mugil liza e M. curema

Petrecho
Emalhe (ai)
Vara
Emalhe (ai) e vara
Emalhe (ai)
Vara *
Emalhe (ai)
Boia louca *
Coquinha *
Emalhe (ai)
Emalhe (ai)
Emalhe (ai) *
Emalhe (ai)
Tarrafa
Emalhe (ai)
Emalhe (ai)
Tarrafa
Emalhe (ai) *
Vara *
Coquinha *
Tarrafa
Emalhe (mar) e rede de cabo *
Rede de cabo
Vara *
Aviãozinho
Rede de cabo
Emalhe (mar) e rede de cabo
Espinhel *
Caceio
Rede de cabo *
Emalhe (mar) *
Vara *
Tarrafa
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Gráfico 18 - Número de citações de uso dos petrechos por tipo de ambiente para a captura de
bagres (Genidens spp.).
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Fonte: Autora (2020).

O camarão foi citado como capturado em dois ambientes no estuarino e no marinho e
descrito em dois petrechos a tarrafa e o aviãozinho (Gráfico 19). Foi citado em maior parte
com o petrecho de tarrafa no ambiente estuarino (N=13) e no ambiente marinho em maior
parte com o petrecho de aviãozinho (N=5).
Gráfico 19 - Número de citações de uso dos petrechos por tipo de ambiente para a captura de
camarão (marinho - Xiphopenaeus kroyeri; estuarino - Farfantepenaeus paulensis).
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A corvina foi citada como capturada nos três ambientes com a utilização de vara de
pesca. No petrecho de emalhe de águas interiores teve o maior índice de citações (N=7). No
ambiente marinho foi mais citada na rede de cabo (N=3) (Gráfico 20).
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Gráfico 20 - Número de citações de uso dos petrechos por tipo de ambiente para a captura da
corvina (Micropogonias furnieri).

Fonte: Autora (2020).

O linguado foi citado como capturado em quatro petrechos e encontrado nos três
ambientes. A maior citação foi com o petrecho emalhe águas interiores (N=3) no estuário
(Gráfico 21).
Gráfico 21 - Número de citações de uso dos petrechos por tipo de ambiente para a captura do
linguado (Paralichthys spp.).
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O papa-terra foi citado como capturado em dois ambientes, o estuarino e o marinho e
em 8 petrechos com a maior parte sendo utilizada no ambiente marinho. As maiores citações
foram no petrecho de caceio (N=11) e a tarrafa (N=7) (Gráfico 22).
Gráfico 22 - Número de citações de uso dos petrechos por tipo de ambiente para a captura de
papa-terra (Menticirrhus littoralis e M. americanos).
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Fonte: Autora (2020).

A tainha foi citada como capturada nos três ambientes, mas teve mais citações como
espécie alvo de algum petrecho quando este foi utilizado no ambiente estuarino. Foi citada
como capturada em quatro petrechos, sendo que na tarrafa ela foi citada como pescada nos
três ambientes. Vinte e quatro pescadores citaram capturar a tainha com a tarrafa e 21 com o
emalhe águas interiores no estuário (grafico 23).
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Gráfico 23 - Número de citações de uso dos petrechos por tipo de ambiente para a captura da
tainha (Mugil liza e M. curema).
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Fonte: Autora (2020).

5 DISCUSSÃO

Ao longo do estudo foi possível constatar que, em termos de espacialidade, há
diversificação dos locais de pesca explorados, além destes terem graus de importância
distintos entre os pescadores. A diversidade de petrechos utilizados se relaciona com as
espécies-alvo capturadas e com os diversos tipos de ambientes explorados pelos pescadores
artesanais de Imbé e Tramandaí. Os petrechos utilizados puderam ser organizados por sua
forma de operação, ambiente e espécies alvo. Além dos locais de pesca, os petrechos também
têm grau de importância distinto entre os pescadores, sem uma evidência clara na
sazonalidade de uso ao longo do ano. Foram utilizados dados de 60 entrevistados, sendo 44
cadastrados no Projeto MOPERT estes foram submetidos a uma entrevista de caráter mais
longo de duração e contém maiores detalhes sobre a dinâmica de petrechos e locais de uso.
5.1 LOCAIS DE PESCA UTILIZADOS E ORDEM DE IMPORTÂNCIA

A Lagoa Tramandaí teve maior percentual (85,0%) de citação como local de pesca
pelos pescadores. Esta porcentagem pode ser devido ao fato da seletividade dos entrevistados
que estavam cadastrados no Projeto MOPERT, onde a pesca dos bagres é mais produtiva nas
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redes de emalhe posicionadas nas balizas na Lagoa Tramandaí. Ainda assim, Terceiro (2017)
e Cotrim e Miguel (2009) entendem a Lagoa Tramandaí como um dos principais locais de
pesca da região, junto com a Lagoa do Armazém, Lagoa das Custódias, a beira mar e o
estuário. No presente estudo, a Lagoa das Custódias (20,0%) e a Lagoa do Armazém (13,3%)
foram menos representativas em relação à beira de praia (45,0%) e a barra (38,0%). Também
foi possível constatar que a região utilizada pelos pescadores abrange um número maior de
lagoas e municípios que estão dentro e fora dos limites da Bacia Hidrográfica do Rio
Tramandaí. As lagoas mais citadas foram as pré-determinadas no questionário e ficam no
Município de Osório, sendo a Lagoa das Malvas, Lagoa do Passo e Lagoa da Pinguela.
Em um estudo feito por Cotrim e Miguel (2009), ele descreve os principais locais de
pesca de Tramandaí como sendo o estuário do Rio Tramandaí e a beira de praia. Entretanto,
no presente estudo a beira de praia ficou em quarto como local de pesca mais citado com
45,0% dos entrevistados mencionando-a, ficando atrás de Outras Lagoas (66,7%) e Outros
Municípios (60,0%). Apesar disso, a beira de praia apresentou o segundo maior percentual
(10,0%) de grau de importância 1 para os pescadores depois da Lagoa Tramandaí (75,0%) e
outras lagoas tiveram maior grau de importância nos níveis 2 e 4. A pesca na beira de praia
tem sido muito estimulada pela Emater/RS (agência de assistência técnica e extensão rural),
principalmente através de financiamento de botes e motores para os pescadores (KLIPPEL et
al., 2005). Entretanto o foco inicial das entrevistas foram os pescadores cadastrados no
Projeto MOPERT. Os pescadores da área marinha não tiveram um grande interesse para se
cadastrar no projeto pois a pesca do bagre não é tão rentável no mar quanto nas lagoas. Assim,
houve poucos relatos da pesca no ambiente marinho.
Analisando a sazonalidade em que os locais são frequentados, houve pouca variação
ao longo do ano. A Lagoa Custódia, ambiente essencialmente de água doce, foi o único local
que teve um período em que não foi citada como frequentada para a pesca, de julho a
setembro. Cotrim e Miguel (2009) relatam que os pescadores utilizam as Lagoas Custódia e
Armazém para a pesca do camarão, após sua safra no período de inverno, estes se deslocam
para a Lagoa Tramandaí para dar enfoque a pesca com redes de emalhe para captura do bagre
e tainha. As regiões de mar raso e profundo tiveram um número baixo de citações levando em
conta o número de entrevistados sendo pouco conclusivo sua variação sazonal.
Assim como visto em outros estudos (e.g. FARIAS, 2001; RAMIRES et al, 2007 e
MORENO et al. 2018b) os pescadores são bastante móveis, procurando constantemente
diferentes locais de pesca e utilizando diversos petrechos para poder capturar uma grande
variedade de organismos que apresentam também uma sazonalidade de captura.
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5.2 DIVERSIDADE E DINÂMICA DAS PESCARIAS

No trabalho realizado por Gamba (1994) são descritos os petrechos de pesca artesanal
e industrial encontrados na região sul e sudeste do Brasil. Nele constam 7 grupos com cerca
de 32 artes de pesca. Marques (1980) descreve para a pesca artesanal do Rio Grande do Sul 6
grupos de pesca com cerca de 13 artes diferentes. Soares e Purper (1985) relatam o uso de
redes, tarrafas e espinhéis nas Lagoas de Tramandaí e no mar. Neste presente trabalho foram
descritos 8 grupos de artes de pesca com 12 petrechos para uma pequena região estuarina do
Litoral Norte do RS. Na região também existe a pesca da coca, relatada por Calabrezi (2020),
mas esta não foi citada pelos pescadores entrevistados, apesar de ser um petrecho utilizado
nos Municípios.
Em relação a três petrechos (rede de emalhe de águas interiores, rede de cabo de praia
e tarrafa) foi possível obter um maior detalhe a partir das descrições feitas pelos pescadores,
sendo possível estabelecer tamanho de malha para espécies-alvo diferentes, sendo a rede de
emalhe de águas interiores, a rede de cabo de praia e a tarrafa. A rede de emalhe de águas
interiores inclui a pesca realizada nas balizas, que são demarcações feitas dentro da Lagoa
Tramandaí (TERCEIRO, 2017) para que a atividade ocorra de forma a respeitar a legislação
ambiental local (Instrução Normativa MMA Nº 17, de 17 de outubro de 2004) que impõe um
limite máximo de 500 metros de redes por pescador. Na cidade de Rio Grande (RS), mais
especificamente na Praia do Cassino, o tresmalhe é utilizado no cabo de praia (SANTOS e
VIEIRA, 2018) já no presente estudo, foram constatados dois tipos de rede emalhe, sendo a
tresmalhe e uma rede de pano simples.
A tarrafa apresentou uma grande variação de tamanhos de malha, com direta relação
às espécies-alvo. A tainha foi a espécie mais citada neste petrecho, fato que ganha destaque ao
reconhecer a importância cultural dessa pescaria na região devido ao seu uso durante a pesca
cooperativa com os botos, que ocorre na Barra do Rio Tramandaí (ILHA et al, 2018;
MORENO et al, 2018; SANTOS et al, 2018).
O aviãozinho foi registrado como utilizado no ambiente marinho e em lagoas, para a
captura do camarão. No questionário não foram diferenciadas as espécies, mas sabe-se através
de relatos dos pescadores entrevistados que no ambiente estuarino é capturado o camarão rosa
e no marinho o camarão-sete-barbas. O petrecho também foi descrito por Loebmann (2006)
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na Lagoa do Peixe e D’incao (1991) na Lagoa dos Patos para a captura do camarão-rosa e por
Medeiros (2018) e Cattani (2018) no litoral marinho do Paraná para o camarão sete-barbas.
Na desembocadura do Rio Tramandaí há um grupo de pescadores que utiliza um
petrecho denominado “coca”. A coca se caracteriza por ser formada por uma rede em forma
de saco presa a um aro conectado a cordões que são fixos a um cabo semelhante a um puçá. O
petrecho é utilizado para a captura de diversos organismos, dentre eles a manjuba, savelha,
tainha e o siri-azul (CALABREZI, 2020). Para esta pesca não é utilizada embarcação. Este
petrecho não foi citado por nenhum dos pescadores entrevistados neste estudo provavelmente
por estar mais relacionado ao uso por pessoas que não pescam profissionalmente
(CALABREZI, 2020).
Entretanto, uma arte de pesca com uma semelhança em estrutura, mas com operação
diferente foi apontada no presente estudo pelos pescadores entrevistados. Para a pesca
específica do siri-azul estes utilizam a “coquinha”. Segundo estudo feito por Bortolotto (2011)
o petrecho fica totalmente submerso com apenas a boia na superfície. O pescador costuma
utilizar uma embarcação para ir soltando diversas coquinhas no corpo d’água formando um
círculo. Em geral, a pesca do siri é descrita como fauna acompanhante em redes de arrasto e
espinhéis. Durante os acompanhamentos do Projeto MOPERT foi possível constatar a captura
acidental do siri-azul em redes de emalhe na Lagoa Tramandaí alguns pescadores retém a
espécie como fonte de renda enquanto outros a descartam. Alguns trabalhos trazem petrechos
semelhantes para a pesca do organismo, como na Lagoa dos Patos, em um trabalho de Maier e
Quevedo Neto (2009), os pescadores que buscam o recurso utilizam um petrecho denominado
na região de “gererê”, podendo ou não utilizar embarcação. O petrecho é posicionado acima
da superfície d’água onde o siri se encontra, em seguida é imergido sobre o alvo que se
emalha e submergido para a despesca. A rede em formato cônico é fixada em um aro circular.
Também é utilizado como puçá, quando em alguns casos o petrecho possui uma vara que
serve de cabo presa ao aro. Em um trabalho de Severino-Rodrigues et al (2018), na região
estuarina de Santos e São Vicente, a pesca de siri é realizada tradicionalmente com espinheisde-isca com o auxílio de puçás durante a despesca.
Na pesca tradicional de Tramandaí segundo Soares e Purper (1985) os pescadores
produziam seus próprios petrechos (redes, tarrafas e espinhéis), comprando materiais para a
fabricação. Alguns pescadores entrevistados no presente estudo comentaram comprar as
linhas e emalhar as redes com tamanho de malha de acordo com a espécie-alvo de pescaria.
Na escolha dos materiais também tomam cuidado na escolha da espessura dos fios para cada
espécie-alvo da pescaria, de acordo com Gamba (1994) os fios mais grossos são destinados às
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espécies de maior porte como foi o caso do bagre que nas redes de emalhe teve fios de
espessura de até 0,90mm e o papa-terra com fio de 0,35mm. Entre uma pescaria e outra, em
época de defeso, que não se pode pescar, os pescadores informaram que aproveitam para
arrumar ou fabricar os petrechos.
Os pescadores artesanais possuem um profundo conhecimento sobre as águas e terra.
Passado de geração em geração, esse conhecimento varia de aspectos do clima, fases de lua e
os tipos de marés do local. As épocas de safra de pesca são observadas de acordo com as
características que as espécies tomam ao longo do ano. Isto se dá pelo trabalho que o pescador
assume, com a compreensão dos fenômenos naturais que acontecem, podendo reduzir os
riscos durante a pescaria e fazer um manejo de forma sustentável dos ecossistemas que utiliza.
O pescador consegue perceber a melhor época para pescar e qual instrumento é mais
apropriado, compreendendo o ambiente em que o peixe se encontra tornando a tarefa mais
simples. Os pescadores que vivem no local e conhecem sua dinâmica são capazes de
compreender quais instrumentos são mais proveitosos para utilizar em sua atividade de pesca,
podendo até adaptar os petrechos para a região (RAMIRES, 2007; COELHO-DE-SOUZA et
al. 2013 e COELHO-DE-SOUZA e PERUCCHI, 2015).
O berimbau teve, relativamente, poucas citações de uso do petrecho, sendo também
pouco detalhado. Entretanto, no verão de 2020 foram registrados até 30 berimbaus
simultaneamente sendo utilizados na Lagoa Tramandaí em uma tarde (G. Ceni, comunicação
pessoal). A carência de informações no contexto deste estudo pode estar relacionada ao fato
do berimbau ser considerado um petrecho de arrasto, que tem uso proibido na Bacia do Rio
Tramandaí, segundo a IN MMA 17/2004. As redes de arrasto causam grande impacto no
ecossistema bentônico e são pouco seletivas, capturando organismos muitas vezes em
tamanho prematuro (CATTANI, 2018).
Houve uma grande diferença em relação a determinação do grau de importância dos
dois petrechos mais citados pelos pescadores. A tarrafa obteve maior percentual em relação ao
grau de importância 2 (com 60,0%) e com 10,0% elencando grau 1 tendo 83,3% dos
pescadores utilizando o petrecho. Enquanto a rede de emalhe de águas interiores teve maior
percentual (70,0%) no grau de importância 1 com 81,6% de pescadores alegando utilizarem o
petrecho. Ambas as artes são citadas com importância para diferentes grupos de pescadores na
região. A tarrafa tem maior importância para pescadores na pesca cooperativa dos botos
(ILHA et al, 2018; MORENO et al, 2018; SANTOS et al, 2018) e as rede de emalhe de águas
interiores tem maior relevância para os pescadores das balizas nas lagoas (TERCEIRO, 2017).
A importância do local de pesca está associada ao petrecho que o pescador tem mais afinidade
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ou pela proximidade do local, como descrito em estudo feito por Silva (2006), onde em
Itapessoca/PE, através de entrevistas com pescadores da região, esta constatou que a maior
parte (80,0%) dos entrevistados se dedicavam a pesca de rede em lagoas por conta da
proximidade do local.
Soares e Purper (1985) registram o uso de embarcação por grande parte dos
pescadores na região independente da arte de pesca. Durante o estudo, de forma semelhante
foi constatado que 61,1% dos pescadores possuem alguma embarcação para realizar a
atividade.
No conjunto dos pescadores entrevistados, não foi possível perceber grandes variações
sazonais na utilização dos petrechos. Alguns casos como a boia louca foi citada por apenas
um pescador não sendo possível determinar a época de uso. É possível que o petrecho seja
pouco utilizado ou seu uso não seja comentado como o caso do berimbau. Segundo a Lei nº
11.959/09 o petrecho "boia louca" também conhecido em alguns estados por "joão bobo" é
considerado um instrumento predatório e é proibido seu uso, pois a linha é solta nos corpos
d’água e não são acompanhadas pelos pescadores. O petrecho costuma ser mais encontrado
em regiões do estado do Mato Grosso do Sul, onde sua utilização foi permitida pelo governo
estadual para pescadores profissionais (BRASIL, 2009; ORTEGA et al, 2010 e BIASSI,
2018)
Não houve uma evidência clara em relação às variações sazonais dos petrechos.
Percebe-se uma redução no número de pescadores em alguns petrechos (Emalhe AI e Tarrafa)
o que poderia sugerir uma migração de uso de artes de pesca nas épocas de safras de espécies.
A variação do uso dos petrechos pode estar relacionada à época de safra da tainha, como
observado por Cotrim e Miguel (2009). Durante o período de inverno após a safra do
camarão, os pescadores passam a utilizar mais a rede de emalhar para a pesca da tainha e do
bagre. Fora da época da tainha, os pescadores que utilizam tarrafa também buscam outros
lugares e outras espécies-alvo, como visto por Cardoso (2017) em Laguna/SC, em que os
pescadores procuram outras lagoas para a pesca de parati no lugar da tainha. A sazonalidade
na utilização de petrechos é algo relativamente comum em diversos locais. Em um estudo
realizado em São Paulo por Clauzet (2005), foram encontradas oito tipos de pescarias. A mais
utilizada pelos pescadores artesanais da região foi a rede de espera (emalhe). Este menciona
que apesar de haver grande uso da rede, há uma variação no uso de petrechos ao longo do ano
que está relacionada aos locais de pesca e espécie-alvo capturadas.
Os petrechos com poucas citações como a vara (20) também apresentaram maiores
citações como grau de importância 3 ou 4, não sendo o petrecho mais utilizado. Entretanto o
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petrecho apresentou um aumento no seu uso pelos pescadores de seis para doze no período do
verão, que pode ser um indicativo da variação do uso de petrechos dos pescadores.

5.3 PRINCIPAIS ESPÉCIES-ALVO PESCADAS

O ambiente costeiro do Sul do Brasil é uma região muito produtiva para o pescado,
pois conta com uma grande disponibilidade de nutrientes devido a uma convergência de
massas de água de origens e características contrastantes; da parte subantártica provêm águas
ricas em nitrato, nitrito e fosfato vindas das profundidades da quebra da plataforma. A
Corrente das Malvinas e da parte norte são águas de origem tropical, oligotróficas
transportadas pela Corrente do Brasil (BERNARDES et al, 2005). Somadas às duas correntes
ainda há duas fontes de águas continentais que provêm da Lagoa dos Patos e do Estuário do
Rio da Prata (SILVA JR, 1996). As Regiões Sul e Sudeste do Brasil são as mais favorecidas,
pois possuem um maior potencial produtivo devido ao fluxo contínuo de águas e nutrientes,
assim ocorrendo um aumento na taxa de produtividade primária e consequentemente elevação
da biomassa para alimentação da fauna local (BERNARDES et al, 2005), o que faz o litoral
do estado ser de grande procura para o setor pesqueiro. O estuário da Lagoa Tramandaí é
berçário para muitas espécies de peixes, assim os pescadores aproveitam as épocas após as
desovas e o encerramento dos defesos específicos para pescar (SOARES, 2002 e SILVEIRA,
2013).
No trabalho realizado por Silveira (2013), as espécies mais abundantes presentes na
Lagoa Tramandaí, foram a tainha, a corvina e o bagre. Terceiro (2017) trouxe em seus
trabalhos as espécies mais abundantes e mais capturadas no estuário do Rio Tramandaí
segundo os pescadores artesanais de Tramandaí. Dentre estas citações estão também a tainha,
a corvina e o bagre que juntas são as espécies com maior presença no estuário e que
representam grande valor comercial. No estuário são encontradas e capturadas duas espécies
de tainha a Mugil liza e a Mugil curema (SANTOS et al, 2018). No presente trabalho foi
possível constatar que as três espécies mais citadas foram, em ordem de importância, a tainha,
o bagre e o camarão.
A tainha possui um ciclo de vida migratório. Durante seu período no estuário a espécie
se desenvolve até a maturação. No final do outono e início do inverno esta se desloca para a
zona marinha para realizar a reprodução. De abril a junho ocorre a “corrida” da tainha em que
os pescadores aproveitam para capturar os cardumes que se deslocam da região estuarina para
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a marinha (OLIVEIRA e BEMVENUTI, 2006). Este tipo de captura pode ser prejudicial à
espécie, pois como investigado por Sant'Ana e Kinas (2015), há uma evolução na exploração
da tainha que, se continuar frequente será considerada insustentável para o estoque. Algumas
medidas são tomadas para reverter esse impacto, uma delas é a época de proibição de pesca de
acordo com a IN Nº3 (2004). No período de maio a julho, na Lagoa dos Patos, ocorre o
período de defeso, onde é proibida a pesca da tainha. A tainha tem grande importância para a
pesca artesanal na região, além disso, é um importante recurso alimentar para os pescadores
na Barra do Rio Tramandaí onde ocorre a pesca cooperativa com os botos (ROSA et al, 2016;
ILHA et al, 2018; MORENO et al, 2018; SANTOS et al, 2018).
O bagre foi a segunda espécie mais citada pelos pescadores. Segundo Silveira (2013)
ela é uma das espécies mais abundantes junto da tainha no estuário, mas também é encontrada
no ambiente de água doce e marinho (MACHADO et al, 2012). Segundo estudos feitos por
Petersen (2016) e Silveira (2013) o bagre possui um grande valor econômico na região para os
pescadores artesanais. No estuário do Rio Tramandaí ocorrem quatro espécies de bagre, sendo
o Genidens barbus, Genidens planifrons, Genidens genidens e Genidens machadoi.
(MENDONÇA, 2017). O bagre costuma habitar ambientes estuarinos durante o período
reprodutivo. A espécie entra na região estuarina no final do inverno, para realizar a
reprodução (OLIVEIRA e BEMVENUTI, 2006). Segundo Mendonça (2017), no estuário da
Laguna do Patos no período de novembro a janeiro os adultos se deslocam do mar para o
estuário para realizar a desova. Sua maturação ocorre enquanto este se desloca para o interior
da lagoa. A espécie permanece no estuário durante os primeiros anos de vida, sendo que a
desova ocorre dentro do estuário no verão (OLIVEIRA e BEMVENUTI, 2006). Na Bacia
Hidrográfica do Rio Tramandaí, de dezembro a março é considerado o período de defeso onde
é proibida a pesca do espécime (RIO GRANDE DO SUL, 2014). Na Lagoa Tramandaí o
sistema de balizas é bastante conhecido (CARVALHO e DUARTE, 2015 e TERCEIRO,
2018), as demarcações são feitas em um sistema de rodízio de pescadores na lagoa para que
não haja prejuízo durante as safras. Essas demarcações são encontradas geralmente na beira
de praia nos pontos de pesca. No Ceará, os pescadores construíram as balizas com boias e
cascalhos para demarcação no mar dos pontos (CHAVES, 1975) fazendo os rodízios entre si.
No Rio de Janeiro, os pescadores também demarcaram as balizas na beira de praia, e
determinam quem será o próximo pescador através da colocação da rede ou um remo na faixa
praial por ordem de chagada (LOPES et al., 2011).
A pesca do camarão também foi bastante presente durante o estudo. Para este recurso,
os pescadores relataram o uso de 3 petrechos de captura distintos: a tarrafa, o aviãozinho e o
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berimbau, de modo que os dois últimos têm somente o camarão como espécie-alvo. O
camarão possui um alto valor comercial para os pescadores da região, tanto o camarão-rosa
(lagoa) quanto o camarão-sete-barbas (praia). Segundo a IN Nº189 (2008) o período de defeso
do camarão-rosa foi estabelecido entre 01 de março a 31 de maio. Após esse período é feito
uma análise do tamanho dos indivíduos presentes na Lagoa Tramandaí. O IBAMA libera a
pesca da espécie se 70,0% dos organismos já estiverem com tamanho acima de 9 cm. No
ambiente marinho o período de defeso do camarão-sete-barbas vai de 15 de novembro a 31 de
maio. Em um estudo realizado por Fausto e Wurdig (2007), o camarão rosa costuma estar
presente durante todo o ano na Lagoa Tramandaí, mas possui maior abundância nos meses de
agosto a janeiro em sua forma pós-larva que adentra no estuário para a fase de crescimento.
Em um estudo feito por Silva-Gonçalvez (2018) a época da safra do camarão-rosa ocorre
durante o veraneio que costuma ser o período onde os pescadores mais lucram com a venda
do pescado devido a demanda. Em um trabalho feito por Branco (2006) em Santa Catarina,
foi registrado que o período de maiores capturas do camarão sete-barbas ocorre nos meses de
março a maio, época em que ocorre o período de defeso na espécie. Na região de estudo de
Branco (2001) os pescadores alegaram que o período de defeso fosse mudado para a
primavera que seria o momento correto de reprodução da espécie.
5.4 PESCA- PETRECHO- LOCAL

Em estudos feitos por Cotrim e Miguel (2009) e Terceiro (2017), estes descrevem duas
zonas de pesca (aqui tratadas como ambientes de uso) nos municípios de Imbé e Tramandaí,
sendo à beira de praia e o estuário. Diferentemente o presente estudo, observou-se que há
pescadores de Imbé e Tramandaí que não frequentam o estuário nem a beira de praia, se
concentrando apenas na colocação de redes nas balizas (Lagoa Tramandaí) ou outras lagoas
nos arredores. Assim, para este estudo, foi considerado mais uma categoria de ambiente (o
ambiente de água doce), pois a área que os pescadores relatam como locais de pesca
extrapolou a região dos municípios estudados. O ambiente de água doce também é relevante
para a pesca artesanal. Em trabalho realizado por Souza (2013) e Moraes (2011) o robalo,
jundiá, cará e traíra foram citadas como espécies economicamente importantes para os
pescadores na região do estuário do Rio Tramandaí. Na Lagoa do Mirim (RS) a traíra e o
jundiá possuem grande importância econômica para os pescadores artesanais (BASAGLIA,
2008).
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A Lagoa Tramandaí e “Outras Lagoas” tiveram o maior percentual de citações como
utilizadas pelos pescadores entrevistados. A Lagoa Tramandaí apresentou maior importância
(mais de 70,0% como grau 1 de importância) para os pescadores entrevistados enquanto as
Outras Lagoas tiveram maior importância de grau 2 e 4. Estas outras lagoas estão dentro
principalmente dos municípios de Mostardas e Osório. Em Osório estão localizadas a Lagoa
das Malvas e a Lagoa do Passo que foram as mais citadas pelos pescadores como locais de
pesca utilizados fora do Município de Imbé e Tramandaí. Nos estudos feitos por Terceiro
(2017) e Cotrim e Miguel (2009), estes trazem o ambiente estuarino como sendo mais
influente na atividade pesqueira na região. O que acontece é uma sobreposição de ambientes.
Os pescadores visitam diversos locais, mas poucos elegem determinado local como maior
grau de importância. Assim, muitos pescadores utilizam o estuário, mas tem as lagoas como
principal local de pesca, como observado em estudo feito por Alvez et al (2018), onde os
pescadores costumam visitar diferentes locais nas entressafras do camarão trocando os
petrechos de pesca que utilizavam para redes de emalhe para captura de tainha e outros
organismos. Em Manaus, Petrere Jr (1978) trouxe em seu trabalho a diversidade de locais que
os pescadores frequentam. Estes buscam áreas diferentes seguindo a safra das espécies-alvo
que procuram. Também costumam variar os petrechos conforme o lugar em que realizam a
atividade. É possível que a oferta do pescado seja insuficiente para atender a demanda na
região, então os pescadores procuram diferentes corpos d’água para suprir seus estoques,
como observado por Soares et al (2008) em Santarém/Pará.
O ambiente marinho foi o local com menos citações e com o grau de importância mais
baixo, o que pode ser devido ao fato das entrevistas terem tido maior foco nos pescadores
cadastrados no Projeto MOPERT, que realizam a pesca, essencialmente, na Lagoa Tramandaí.
Entretanto, foi o ambiente com mais espécies citadas pelos pescadores e o mais citado para a
pesca do papa-terra. Terceiro (2017) traz relatos de pescadores em Tramandaí que costumam
utilizar o ambiente marinho, mas este se mostra muito variável, com marés e clima que
demandam um maior cuidado pelos pescadores que utilizam o local. A pesca marinha em
regiões profundas (>20m) depende de boas condições climáticas e equipamento apropriado
além de não ser realizada sozinha. Em geral o equipamento é caro (barco, redes,
equipamentos de segurança etc.) e é preciso pagar os ajudantes. É possível que o ambiente
seja menos utilizado pelos pescadores por apresentar um grau de dificuldade maior no seu
desenvolvimento.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a realização do trabalho foi possível perceber que a pesca artesanal nos
municípios de Imbé e Tramandaí é bastante diversificada, tendo diversos instrumentos para a
sua prática, sejam redes, armadilhas ou anzóis. Mas não são todos os pescadores que utilizam
todos os petrechos. Muitos adquirem um estilo de pesca com redes de diferentes malhas
enquanto alguns poucos utilizam uma maior variedade de artes de pesca. Durante as
entrevistas alguns pescadores relataram que malhas em tamanho menor para espécies de
peixes de porte grande tendem a “espantar” o peixe e esse não se emalha, sendo preciso
ajustar o tamanho certo para cada espécie. Há também pescadores que relatam redes iguais
para utilizar em locais diferentes para a mesma espécie-alvo.
Não apenas o tamanho da malha é importante para definir o pescado, mas também a
espessura do fio utilizado. Fios mais grossos são utilizados para espécies de porte maior, pois
são mais resistentes (BARTHEM, 1990; GAMBA, 1994 e PINHEIRO e CREMER, 2003).
Isto mostra a diversidade das artes de pesca utilizadas na região.
Para acompanhar o crescimento da população, os municípios desenvolvem planos de
uso e ocupação de solo, construção de pontes e revitalização de orlas (DAVID, 2009). Esses
projetos influenciam diretamente a vida de moradores e principalmente dos pescadores
quando os locais visados pelas obras são também o local em que estes realizam a atividade de
pesca. Toda obra que é realizada nos municípios deve prezar não apenas pela biodiversidade
que será afetada, mas também como ela pode influenciar negativamente os pescadores que
estão presentes no local e fazem uso do espaço (MOURA et al, 2015 e OLIVA, 2019).
Com o levantamento de dados sobre a dinâmica pesqueira realizado no presente estudo
será possível fornecer subsídios ao ordenamento pesqueiro, ampliando o conhecimento sobre
a diversidade e dinâmica de uso de artes de pesca empregadas nos Municípios de Imbé e
Tramandaí. Estes dados são frutos da primeira compilação feita pela coleta de entrevistas
realizadas no projeto e que já são capazes de demonstrar as relações entre os locais de pesca e
diversidade dos petrechos utilizados e as espécies alvo.
É necessário que mais dados sejam reunidos para uma visão mais vasta e resultados
mais precisos sobre esta prática que se mostra importante para a cultura, a história e economia
dos municípios de Imbé e Tramandaí. Além disso, esse processo deve levar em conta a
questão de sustento que a pesca gera às famílias que vivem desta arte e como ela é realizada.
É importante que se tenha uma visão de preservar não apenas os recursos pesqueiros, mas
também os saberes e modos de vida locais. Ao mesmo tempo, é importante garantir a
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preservação do ambiente onde a atividade pesqueira é realizada, para garantir a
sustentabilidade desta importante atividade em longo prazo.
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APÊNDICE A - Lagoas do litoral do Estado do Rio Grande do Sul

Imagem 19 - Mapa com a localização das principais lagoas situadas no Litoral Norte do
Estado do Rio Grande do Sul.

Fonte: Autora (2020).
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Imagem 20 - Mapa com a localização das principais lagoas situadas no Litoral Médio do
Estado do Rio Grande do Sul.

Fonte: Autora, 2020.

Imagem 21 - Mapa com a localização das principais lagoas situadas no Litoral Sul do Estado
do Rio Grande do Sul.

Fonte: Autora (2020).
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E ENTREVISTA
Título da Pesquisa: Projeto de Monitoramento Pesqueiro da Bacia Hidrográfica do Rio
Tramandaí Nome do Pesquisador Principal: Oc. Joaquim Ribeiro
Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa que tem como objetivo
diagnosticar a cadeia produtiva de pescado em Imbé e Tramandaí. O foco desse estudo são
pescadores e comerciantes locais.
Queremos saber a respeito de petrechos e artes de pesca utilizados, o cotidiano de sua
atividade, os equipamentos que você utiliza no trabalho, as principais espécies pescadas e/ou
comercializadas.
Você tem a liberdade de, a qualquer momento, se recusar a continuar participando em
qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para você. Sempre que quiser poderá pedir
mais informações sobre a pesquisa através do telefone do pesquisador do projeto. O
questionário é composto de questões abertas – onde você responde com suas palavras, e
fechadas – onde são oferecidas alternativas de respostas.
Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade, todas as
informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente o pesquisador e
sua equipe de apoio terão conhecimento dos dados. Ao participar desta pesquisa, você não
terá nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações
importantes melhorar as políticas públicas para pescadores e comerciantes de pescado.
Para participar desta pesquisa, você não terá nenhum tipo de despesa, pagamento ou
ressarcimento de gastos. Eventuais deslocamentos do entrevistado até o local da entrevista
não serão ressarcidos.
Será realizada 1 (uma) entrevista detalhada com duração prevista de 2h30, que será
agendada com antecedência em local conveniente (residência, trabalho) e que traga
privacidade ao entrevistado. Serão realizadas diversas entrevistas de caráter mais geral com
duração média de 15 minutos, com frequência semanal/mensal, entre 06/2019 e 12/2020, no
local de trabalho do entrevistado. Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu
consentimento de forma livre para participar desta pesquisa.
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto
meu consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de
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consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste
estudo.

Nome do Participante

Assinatura do Participante

Nome do Entrevistador

Assinatura do Entrevistador
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