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Introdução



Lagoa dos Patos:

Área total de 10.360 Km2

➢ 250 km de comprimento

➢ 60 km de largura



Lagoa dos Patos:

Bacia de drenagem de 

201.626 km2



Estuário da Lagoa dos Patos (ELP) 

IN MMA/SEAP N° 03 de 2004: Arambaré a Rio Grande.



Estuário da Lagoa dos Patos

~10% de sua área

Região com maior concentração de pescadores 

artesanais (Kalikoski & Vasconcellos, 2013)



Fonte: http://www.riogrande.rs.gov.br/pagina/index.php/atrativos-turisticos/detalhes+2f3d,,molhes-da-barra.html 

Ano de 1915:

Molhe leste (São José do Norte) = 4,2 Km

Molhe oeste (Rio Grande) = 3,2 Km

Profundidade do canal = 8 m



Fonte: https://br.pinterest.com/pin/159385274288780664/ 

Ano de 2010:

Molhe leste (São José do Norte) = 4,2 Km

+370 m

Molhe oeste (Rio Grande) = 3,2 Km

+ 700 m

Profundidade do canal = 18 m



Estuário da Lagoa dos Patos

Ambiente composto por marismas = alta capacidade de fixar carbono

de suas espécies vegetais e pela exportação de parte significativa desta

matéria orgânica, na forma de detrito, para águas adjacentes pelas marés

e correntes (Costa et al. 1997; Costa 1997a), sustentando importantes

recursos pesqueiros (Adam 1993; Abreu et al. 2006).



Estuário da Lagoa dos Patos

~10% de sua área

Prof. Média = 2m (fora 

dos canais).

Baixa influência da maré 

(amplitude de 0,47 m)

Vento e Precipitação na 

Bacia hidrográfica 

controlam a salinidade 
(Möller et al., 2001)

SW
NE

Salinidade



Histórico

A elevada produtividade biológica + chegada dos portugueses na região de Rio Grande (final do

século XIX) = desenvolvimento pesqueiro.

Estabelecimento de indústrias de manipulação de pescado conservado em sal (salgas) em Rio

Grande, produto que era exportado para outros países e estados (Haimovici & Cardoso, 2016).

A pesca foi a base socioeconômica da população de Rio Grande e São José do Norte durante

dezenas de anos (Vieira et al., 2010; Haimovici & Cardoso, 2016).

As principais espécies capturadas e comercializadas neste período foram: a miragaia Pogonias

cromis (Linnaeus,1766), a tainha Mugil liza (Valenciennes, 1836), os bagres (Genidens spp), a

prejereba Lobotes surinamensis (Bloch, 1790) e o camarão-rosa Penaeus paulensis (Pérez

Farfante, 1967) (Haimovici & Cardoso, 2016).

O setor pesqueiro era sustentado basicamente pela atividade artesanal até a década de 1970. A

importância do setor industrial foi intensificada pela gradual restrição do esforço de pesca a

plataforma continental do Rio Grande do Sul (proibição de pesca em águas uruguaias e

argentinas) e pelos incentivos governamentais para o desenvolvimento do setor (Vasconcellos et

al. 2005; Vieira et al., 2010).



Histórico

Após 1970 a quantidade de pescado desembarcado em Rio Grande aumentou consideravelmente:

atuação da frota de arrasto de fundo industrial na região costeira, onde 28 empresas de

processamento de pescado estavam atuando no município, empregando cerca de 17.000 pessoas

(Haimovici et al. 2014; Haimovici & Cardoso, 2016).

Haimovici & Cardoso (2016) citam um conjunto de fatores que levaram ao RETROCESSO do

desenvolvimento do setor pesqueiro em Rio Grande: exclusão dos barcos brasileiros da costa

do Uruguai e Argentina que ocasionou intenso esforço de pesca na plataforma continental

do Rio Grande do Sul e no ELP, contribuindo para a redução dos estoques; redução na

movimentação do processamento de pescado congelado para exportação; desenvolvimento

do porto pesqueiro de Itajaí (por se localizar mais próximo dos grandes centros urbanos do

país, muitas embarcações optam por realizar a descarga em Itajaí).

Atualmente: 4 indústrias de beneficiamento pescado + entrepostos +

compradores/atravessadores.



Metodologia

✓ Revisão Bibliográfica: produção pesqueira; artes de pesca; conflitos; 

embarcações; legislação.

✓ Coleta de dados in situ: número de pescadores; mapeamento dos 

territórios tradicionais de pesca;  caracterização das embarcações; 

descrição das artes de pesca; principais espécies capturadas; 

conhecimento ecológico tradicional; regras informais de gestão.



Metodologia

Coleta de dados in situ:

➢ Visita aos dois municípios: 15 a 27 de janeiro de 2018.

➢ Aquisição de informações = questionário semiestruturado.

Colônias de Pescadores; Prefeituras; Empresa de Assistência Técnica e 

Rural – Emater; Pescadores



Metodologia



Metodologia

Coleta de dados in situ:

➢ “bola de neve”

➢ Localidades georreferenciadas = Analisadas no software ArcGis.

➢ Informações digitalizadas e analisadas qualitativa e quantitativamente

(FO%).



Resultados e Discussão

Número de Pescadores – Estuário da Lagoa dos Patos (ELP)

Para ser um pescador no ELP:

✓RGP

✓ Licença Ambiental de Pesca (limitar o acesso ao estuário).

✓ Talão de Produtor (benefícios governamentais).

✓ Matrícula da Marinha do Brasil (embarcação).

➢ ELP ~ 3.300 pescadores artesanais + 840 dependentes da pesca 

(Kalikoski & Vasconcellos, 2013).

➢ ELP ~ 7.500 a 15.335 pescadores (Garcez & Sanchez-Botero, 2005; 

Haimovici et al., 2006).

Segundo Kalikoski & Vasconcellos (2013):

➢São José do Norte ~ 1.200 pescadores

➢Rio Grande ~ 1.100 pescadores

> Concentração de pescadores do ELP



Número de Pescadores – São José do Norte e Rio Grande

Segundo coleta de dados in situ (São José do Norte):

➢ Pescadores documentados + não documentados ~ 2.610

CERCA DE 2.600 PESCADORES EM SÃO JOSÉ DO NORTE!!!

Segundo coleta de dados in situ (Rio Grande):

➢ Pescadores documentados + não documentados ~ 1.640

CERCA DE 1.600 PESCADORES EM RIO GRANDE!!

NÚMERO REAL DE PESCADORES SUBESTIMADO!!



Número de Pescadores – São José do Norte e Rio Grande

FONTES VALORES 

Não sabemos quantos pescadores existem de fato 

nos municípios!!! 

Associada a ausência de controles e critérios adequados para a obtenção

da documentação de pescador profissional, resultando em possíveis

fraudes, principalmente em relação a obtenção do benefício do seguro-

desemprego (seguro defeso) (Vasconcellos & Kalikoski, 2014).

“Mas Maurício, eu cresci pescando com meu pai, nunca saí de minha

comunidade...tenho 68 anos e sempre sustentei minha casa com a

pesca...agora inventam essa burocracia e dizem que não sou pescador??”

Dificuldade de atualização de documentação; Baixo nível de escolaridade;

Comunidades localizadas distantes dos centros dos municípios; Baixo poder

financeiro; Burocracia.



Mapeamento das Comunidades Tradicionais

➢ São José do Norte

Localidades próximas a desembocadura:

➢ Maior estrutura para desembarques de 

pescado;

➢ Áreas de atracação de embarcações 

artesanais e industriais;

➢ Local estratégico;

➢ Maior poder de pesca;





Mapeamento das Comunidades Tradicionais

➢ São José do Norte





Mapeamento das Comunidades Tradicionais

➢ Rio Grande

Localidades próximas a desembocadura





Mapeamento das Comunidades Tradicionais

➢ Rio Grande

Localidades próximas ao centro





Mapeamento das Comunidades Tradicionais

➢ Rio Grande

Localidades do interior do município





Áreas de esforço de pesca

Proibido pesca por embarcações

artesanais na zona costeira

adjacente ao ELP



Embarcações

➢ Segundo a IN MMA/SEAP n° 03 de 2004, as embarcações devem

possuir tamanho máximo de 12 m. Também devem possuir convés

aberto.

➢ Foram identificados 4 tipos de embarcações:

Canoas (popa “trapézio”)

Botes (popa “V”)



Embarcações

✓ Caícos – possuem borda trabalhada, semelhante aos botes.

✓ Bateras – construídas com tábua única e possuem fundo chato.

São utilizados para

transporte de petrechos,

pescado e pessoas.

Também em pesca nos

baixios.



Embarcações

➢ Características:

✓ Embarcações de madeira;

✓ Motor de centro (diesel);

✓ Caícos e bateiras utilizam motores de popa, “rabeta” ou propulsão a

remo.

São José do Norte (883 embarcações) Rio Grande (1.385 embarcações)



Embarcações

➢ Características:

Estrutura para abrigo do mestre e

proteção do motor e equipamentos de

navegação



Embarcações

➢ Características:

Estrutura para abrigo da tripulação,

local de preparo de refeições e

dormitório.



Embarcações

➢ Características:

Casaria.



Embarcações

➢ Características:

Guincho Hidráulico.



Embarcações

➢ Características:

✓ Embarcações de localidades próximas a desembocadura do ELP

possuem maiores tamanhos, maiores potências de motores, maior

tecnologia de navegação e equipamentos para localização de

cardumes (Kalikoski & Vasconcellos, 2013).

Área de pesca = região costeira e desembocadura/canais

(áreas profundas, intensa corrente, alta disponibilidade de

pescado).

Casarias, convés fechado, guinchos hidráulicos,

sonar/ecossondas (localização de cardumes), GPS, rádios

PX.

✓ Embarcações de localidades do interior dos municípios são menores,

menos potentes e com baixa tecnologia.

CONFLITO!!



Artes de Pesca - Peixes

A operação e as dimensões variam de acordo com a espécie alvo.

➢ Principais petrechos:

✓ “Manjoada” – Rede de Espera

Fonte: FAO (1982)

Panos de nylon (monofilamento); trabalha

superior contendo flutuadores (“cortiças”)

e trabalha inferior com lastro (chumbo);

Superfície (tainha); Fundo (corvina).

São fixadas com “calões” ou fundeadas

com âncoras “rede a ferro”;

“Minhoquinha”.



Artes de Pesca - Peixes

A operação e as dimensões variam de acordo com a espécie alvo.

➢ Principais petrechos:

✓ “Manjoada” – Rede de Espera

Fonte: FAO (1982)

Comprimentos médios: 1.928 a 2.700 m*.

Malha média: 90 a 120 mm (nós opostos)*.

*LEI: COMPRIMENTO MÁXIMO 1.830 m;

TAMNHO MÍNIMO DE MALHA 100 mm.



Artes de Pesca - Peixes

✓ “Lance” – Rede de Cerco

Comprimentos médios: 1.620 a 1.863 m*.

Malha média: 95 a 134 mm (nós opostos)*.

*LEI: COMPRIMENTO MÁXIMO 1.830

m; TAMNHO MÍNIMO DE MALHA 100

mm.

FAO, 1982

“Lance” = rede de cerco.

Tainha, corvina e burriquete

Panos de nylon (monofilamento);

trabalha superior contendo flutuadores

(“cortiças”) e trabalha inferior com

lastro (chumbo); Superfície (tainha);

Fundo (corvina) ou dispostas em toda

coluna de água.

Dependência de localização dos 

cardumes.

Embarcações equipadas com sondas e 

sonares.

CONFLITO!!!



Artes de Pesca - Peixes

✓ “Lance” – Rede de Cerco

REDE ALTA ~15 m de

altura.

CONFLITO!!!



Artes de Pesca - Peixes

✓ “Ceceio” – Rede de Deriva

Comprimentos médios: 553 a 1.800 m.

Malha média: 100 a 140 mm (nós opostos).

*LEI: COMPRIMENTO MÁXIMO 1.830 m;

TAMNHO MÍNIMO DE MALHA 100 mm.

Panos de nylon (monofilamento); trabalha superior contendo flutuadores (“cortiças”)

e trabalha inferior com lastro (chumbo); Superfície (tainha); Fundo (corvina) ou

dispostas em toda coluna de água. Podem utilizar até 3 redes em uma operação.



Artes de Pesca - Peixes

REDE ANILHADA

REDE DE VOLTA (nylon) = 1.800 m; # 110 mm.

SECADOR (multifilamento) = 20 a 30 m; # 70 mm.

EMBARCAÇÃO = equipada com sonar.

ÁREA DE ESFORÇO = costa e interior do estuário.

CONFLITO!!!



Artes de Pesca - Peixes

REDE ANILHADA







Artes de Pesca – Camarão rosa

✓ “Aviãozinho”/“Saquinho”

Largura da boca: 4 a 24 m.

Altura da boca: 1 a 4,5m.

Malhas: 24 a 30 mm (nós opostos).

*LEI: TAMNHO MÍNIMO DE MALHA 24 mm. Comprimento da tralha máximo de 15m.

É construída com malhas de poliamida multifilamentada e utiliza atrativo luminoso,

sendo instaladas em conjuntos (andainas) ao longo de todo o ELP.

Instaladas nos baixios.

Dividido em: “mangas”, “corpo” e “fundo”.

(Benedet et al., 2010) 



Artes de Pesca – Camarão rosa

✓ “Aviãozinho”/“Saquinho”

*LEI: Número máximo de 10 peças / andainas!!

É utilizado número de peças / andainas muito superior ao permitido!

(Benedet et al., 2010) 



Artes de Pesca

São proibidas no ELP, segundo IN MMA/SEAP n° 03 de 2004:

✓ Redes de emalhe com malhas inferiores a 100 mm (nós opostos);

✓ Redes de emalhe com comprimentos totais superiores a 1.830 m (por

embarcação);

✓ Redes de emalhe com altura superior a 100 malhas (respeitando o

tamanho mínimo de malha);

✓ Redes de arrasto de qualquer natureza.



➢ Proibir redes de arrasto de qualquer natureza.

✓ “Berimbau”: Baixios próximos ao centro dos municípios.

Pescadores ocasionais (de safra) de camarão.

CONFLITO!!!



➢ Proibir redes de arrasto de qualquer natureza.

✓ “Arrasto de Prancha” – Arrasto de Fundo

CONFLITO!

Pescadores de Aviãozinhos; proibição não é

consenso entre pescadores = pesca no canal! (Benedet et al., 2010) 

(Kalikoski & Vasconcellos, 2013) 



Produção pesqueira – Principais espécies capturas

O ELP é um ambiente de transição entre o habitat marinho e o

límnico.

Precipitação pluviométrica e

regimes de ventos condicionam a

variação de salinidade dentro o

ELP

A distribuição e a abundância das

espécies de peixes e crustáceos

respondem a variação de salinidade.

As quantidades capturadas pelos

pescadores são condicionadas por

condições meteorológicas e

oceanográficas.



Classificação de Espécies 

(Garcia et al., 2001):

Espécies Estuarinos Residentes 

+ Estuarinos Dependentes 

Atherinella brasiliensis (Peixe-Rei)

Odontesthes argentinensis (Peixe Rei)

Micropogonias furnieri (Corvina)

Mugil liza (Tainha)



Classificação de Espécies 

(Garcia et al., 2001):

Espécies Visitantes de Água 

Doce

Parapimelodus nigribarbis (Mandi)

Astyanax eigenmanniorum (Lambari)

Oligosarcus jenynsii (dentudo)



Simpósio Pesca no Litoral Norte e Perspectivas

25, 26 e 27 de outubro de 2015

Aumento no Nível

Aumento da Vazão

Redução da Salinidade

El Niño x Tainha



Classificação de Espécies 

(Garcia et al., 2001):

Espécies Visitantes de Água 

Doce

Parapimelodus nigribarbis (Mandi)

Astyanax eigenmanniorum (Lambari)

Oligosarcus jenynsii (dentudo)

EL NIÑO – EL MONSTRO

ÁGUA DOCE!



Simpósio Pesca no Litoral Norte e Perspectivas

25, 26 e 27 de outubro de 2015

EL NIÑO – EL MONSTRO

Espécies

Estuarinos

Residentes +

Estuarinos

Dependentes

+ Visitantes

Marinho

1982-1983 1997-1998

(Garcia et al., 2004)

Vazão, atua como barreira física ao 

transporte passivo de juvenis



EL NIÑO

1982-1983 1997-1998

(Vieira et al., 2008)

Desembarques de TAINHA!!

EFEITO NA PESCA NO ELP!!!

Salinidade, dificulta a agregação de 

cardumes (o “Gatilho” não ocorre de uma 

vez só!)
Entrada de água 

salgada e queda da 

Temperatura é o 

“Gatilho”
(Vieira & Scalabrin, 1991)



Simpósio Pesca no Litoral Norte e Perspectivas

25, 26 e 27 de outubro de 2015

Redução no Nível

Redução da Vazão

Aumento da Salinidade

La Niña X Tainha



Classificação de Espécies 

(Garcia et al., 2001):

Espécies Estuarinos Residentes 

+ Estuarinos Dependentes + 

Visitantantes Marinhos

Atherinella brasiliensis (Peixe-Rei)

Odontesthes argentinensis (Peixe Rei)

Micropogonias furnieri (Corvina)

Mugil liza (Tainha)

La Niña

TAINHA!!!



Simpósio Pesca no Litoral Norte e Perspectivas

25, 26 e 27 de outubro de 2015

La Niña

Vazão, FACITILA transporte 

passivo de juvenis

Salinidade, FACILITA a agregação de 

cardumes (o “Gatilho” atuando!!)

(Garcia et al., 2001)



Produção pesqueira – Principais espécies capturadas

➢ As principais espécies capturadas são a corvina (Micropogonias

furnieri), a tainha (Mugil liza) e o camarão rosa (Farfantepenaeus

paulensis).

➢ As quantidades capturadas pelo setor artesanal no ELP apresentou

pico na década de 1970 ~ 43.000 toneladas (Haimovici et al., 2006;

Kalikoski & Vasconcellos, 2013; Haimovici & Cardoso, 2016).

(Haimovici & Cardoso, 2016)

Redução ~ 6.000 toneladas nas décadas seguintes.



Bagres (Genidens barbus e G. planifrons) = até 1980 (~ 4.500 ton/ano) –

a partir de 1980 (~ 430 ton/ano) (Haimovici & Cardoso, 2016).

Miragaia (Pogonias cromis) = até 1980 (~ 996 ton/ano) – a partir de

1980 (~ 130 ton/ano) (Haimovici & Cardoso, 2016).

Produção pesqueira – Principais espécies capturadas

➢ Os principais recursos pesqueiros explorados no ELP estão em estado

de sobrepesca ou colapsados (Haimovici et al., 2006).

DADOS ESTATÍSTICOS DEVEM SER 

INTERPRETADOS COM CAUTELA (Reis, 1993; 

Haimovici et al., 2006; Kalikoski & Vasconcellos, 2013; 

Brasil, 2015; Haimovici et al., 2016).



Produção pesqueira – Principais espécies capturadas

➢ Calendário de pesca no ELP segundo IN MMA/SEAP n° 03 de 2004:

Reivindicações dos pescadores:

Período de pesca de corvina = tainha.

Data de abertura de safra do camarão flexível,

levando em consideração as condições do estuário e

tamanho mínimo de captura (9mm).



Conhecimento ecológico tradicional – Legislação, fatores que

prejudicam a pesca e medidas necessárias para o desenvolvimento do

setor.

➢ Considerações e sugestões de alterações na legislação vigente.



Conhecimento ecológico tradicional

➢ Fatores que prejudicam a pesca.



Conhecimento ecológico tradicional

➢ Fatores que prejudicam a pesca.

Ampliação dos molhes do porto de Rio Grande.



Conhecimento ecológico tradicional

✓ Aumento da intensidade de vazante, perda de intensidade de

enchente.

“A Lagoa dificilmente salga, nossa lagoa tem que salgar para ter 

peixe!”



Conhecimento ecológico tradicional

➢ Fatores que prejudicam a pesca.



Conhecimento ecológico tradicional

➢ Medidas necessárias para o desenvolvimento do setor.



Conclusões e recomendações para a gestão pesqueira

➢ Medidas de gestão devem considerar a alta dinâmica da atividade

pesqueira no ELP, ponderando as peculiaridades de cada

comunidade/localidade dos dois municípios.

➢ Sugere-se que as oscilações de variáveis ambientais (precipitação

pluviométrica, vento, salinidade, intensidades de regimes de

vazante/enchente, entre outras) devam ser consideradas para toda e

qualquer avaliação de estoques pesqueiros oriundos de dados de

desembarque no ELP. Oscilações anuais ou tendências de redução ou

aumento de quantidades de desembarques de pescado podem ser

relacionadas a variações de condições ambientais, devendo ser

interpretadas com cautela.



Conclusões e recomendações para a gestão pesqueira

➢ Deve-se ponderar a qualidade de dados estatísticos, pois pode haver

subestimação de desembarques de algumas espécies.

➢ Recomenda-se uma avaliação ecossistêmica e não apenas pesqueira

no ELP, considerando todas as atividades que possam gerar efeitos a

manutenção dos recursos.

➢ O controle do esforço de pesca e a coibição do uso de petrechos

predatórios principalmente região da desembocadura devem ser

emergenciais para a garantia de acesso dos cardumes de pescado ao

interior do estuário.

➢ São necessários maiores investimentos em aprimoramento dos fiscais

ambientais, aumento do efetivo do quadro de funcionários das

instituições, melhoria das condições de trabalho, entre outras

medidas que tornem a Patrulha Ambiental da Brigada Militar

(Patram) e o Ibama eficientes na coerção de práticas ilegais no ELP.



Conclusões e recomendações para a gestão pesqueira

➢ Programas de educação ambiental, podem ser ferramentas poderosas

a redução do uso de petrechos ilegais e ao estabelecimento de regras

informais de gestão.

➢ A Instrução Normativa Conjunta MMA/SEAP N° 3, de 9 de fevereiro

de 2004 deva ser reestrutura com bases cientificas, considerando o

esforço de pesca, as seletividades dos petrechos utilizados e as

abundâncias das espécies alvos no ELP.

➢ A participação do setor pesqueiro em todo e qualquer processo de

alteração da IN é fundamental para que sejam discutidas e elaboradas

normas passíveis de serem cumpridas e condizentes com a realidade

do estuário.



Conclusões e recomendações para a gestão pesqueira

➢ Deve-se fortalecer as lideranças das comunidades, incentivando a

participação a discussões dentro do Fórum da Lagoa dos Patos, a fim

de que as demandas e resoluções sejam representativas

municipalmente.

➢ A abertura da safra do camarão-rosa de forma flexível deve ser

melhor avaliada por pesquisadores. A execução desta flexibilidade

dependerá do compromisso de instituições de pesquisa a realização

de monitoramento continuado de variáveis abióticas do estuário e da

estrutura populacional da espécie. Também deverá haver interação

entre órgãos ambientais e universidades a emissão de

permissionamento anual da pesca. Assim como a intensificação da

fiscalização ao longo do estuário, para que se tenha efetividade nas

determinações.



Conclusões e recomendações para a gestão pesqueira

➢ Modificações na estruturação de emissão de documentações deve ser

considerada, para que se reduza a informalidade e aumente o

combate a fraudes.

➢ O aumento do poder de pesca correlacionado ao uso de guinchos

hidráulicos e ecossondas deve ser melhor avaliado.

➢ A utilização de redes anilhadas e “redes altas” deve ser melhor

avaliada.

➢ Entidades e organizações representativas dos pescadores, tais como o

Fórum da Lagoa dos Patos e as Colônias de Pescadores dos

municípios, devem participar de maneira consultiva e construtiva em

toda e qualquer discussão que englobe o setor artesanal no ELP.



OBRIGADO!

mlang.oceano@gmail.com


