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Mugil liza 

2 

Estoque sul 

Estoque norte 
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Ações para o desenvolvimento 

Compilação e análise de dados 
secundário 

Entrevistas com diversos atores 
envolvidos 

Análise in loco 



4 

Compilação e análise de dados 

Documentos 
técnicos 

Artigos 
científicos 

Teses e 
dissertações 

Demais 

 mídias 
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Entrevistas 

Presencial Telefone 
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Análise in loco 

Estado Entrevistas Data ida Data Volta Duração 

São Paulo 

Cananéia 

Iguape 

Marujá 

Vila rápida 

Pontal do Leste 

Instituto de Pesca  

27/11/17 02/12/17 5 dias 

Espírito Santo 

Vitória 

Serra 

UFES 

05/12/17 09/12/17 4 dias 

Rio de Janeiro 

Niterói 

Ilha do Governador 

Itaipu 

Piratininga 

FIPERJ 

12/12/17 17/12/17 5 dias 

Total     14 dias 
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Produto 1  
Documento técnico contendo o mapeamento dos principais impactos 

que afetam os estuários, lagoas e litoral da região com a identificação do 
tipo e grau de degradação de cada ambiente/habitat e respectiva 

análise de risco para identificação do grau de agressão aos ambientes 
afetados, bem como a comparação com os dados pretéritos desses 

ambientes e com as devidas conclusões e recomendações para a Gestão 
Pesqueira 
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Produto 2 Produto 1 – São Paulo 

 Densidade populacional: Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá 

 Caso do Valo Grande (Iguape) 

 Questão de unidades de conservação – APAs marinha 

 Questão poluentes químicos inorgânicos na Baixada Santista 

Entrevistas: 

Locais de pesca da tainha estão em boas condições ambientais: 60%  

 Impacto mais citado: poluição (78%) 

Área urbana 

Vegetação Florestal 

Mosaico de vegetação florestal com agrícola 

Mosaico de área agrícola com remanescentes 

florestais 

Área agrícola 
 
Figura 4. Imagem do mapa de uso e ocupação do solo – Zoom no litoral paulista. 

Fonte: IBGE, 2014. 
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Produto 1 – Rio de Janeiro 

 Densidade populacional: Rio de Janeiro 

 Industria do Petróleo 

 Unidades de Conservação 

Área urbana 

Vegetação Florestal 

Mosaico de vegetação florestal com 

agrícola 

Mosaico de área agrícola com 

remanescentes florestais 

Área agrícola 

Vegetação campestre 

Pastagem natural 

Pastagem com manejo 

  

Figura 9. Imagem do mapa de uso e ocupação do solo – Zoom no litoral fluminense 

Entrevistas: 

Locais de pesca da tainha não estão em boas condições ambientais: 60%  

 Impacto mais citado: poluição (80%) 
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Produto 1 – Espírito Santo 

Área urbana 

Vegetação Florestal 

Mosaico de vegetação florestal com agrícola 

Mosaico de área agrícola com remanescentes 

florestais 

Área agrícola 

Vegetação campestre 

Pastagem natural 

Pastagem com manejo 

Silvicultura 

  

Figura 13.Imagem do mapa de uso e ocupação do solo –  
Zoom no litoral do Espírito Santo 

 Densidade populacional: 

 Vila velha, serra, e Vitória 

 

Entrevistas: 

Locais de pesca da tainha não estão em boas condições ambientais: 88%  

 Impacto mais citado: poluição (100%) 
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Produto 1 – Recomendações 

 Construção e implementação de planos de conservação em habitats 
prioritários; 

 Incentivo a implementação de programas de saneamento básico nas cidades 
litorâneas destes estados com enfoque nas áreas mais vulneráveis; 

 Fiscalização ao cumprimento das medidas já existentes de proteção 
ambiental contidas na legislação; 

 Implementação de programas de educação ambiental nas comunidades 
costeiras; 

 Acompanhamento e monitoramento das de obras costeiras exercidas nos 
ambientes estuarinos e lagunares ao longo da costa. 
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Produto 2  
 

Documento técnico contendo o mapeamento dos territórios 
tradicionais de pesca de tainha dentro dos estuários e beiras de praia e 

das regras informais de gestão praticadas pela pesca tradicional de 
tainha na região Sudeste, com as devidas conclusões e recomendações 

para a Gestão pesqueira. 
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Produto 2  

Figura 1. Demonstrativo do Mapa colaborativo da Tainha para o litoral Brasileiro. Peixe azul: Registro de captura de 
tainha, peixe amarelo: Registro de avistamento de tainha e peixe vermelho: registro de conflito com a pesca da tainha.  

Captura 

Avistamento 

Conflito 



POPA 

14 

Cidades litorâneas de São Paulo 

Pincinguaba 
Almada 
Ubatumirim 
Puruba 
Camburí 

Ilha Diana:  
-Porto do Meio 
-Lage Norte 
-Saco da guanxuma 
-Saco da mãe Joana 
 

Ilha de Búzios 

Barra do Una 
Vila Rápida 
Marujá 
Pontal do  Leste 



POPA 

15 

Cidades litorâneas do Rio de Janeiro 

Provetá 
Aventureiro 

Tarituba 

Calhaus 
Ilha de Jaguanum 
Ilha da Gamboa 
Ilha de Itacuruçá 

Ponta Negra 
Lago Grande 

Freguesia do bananal 
Bancários 

Itaipu 
Piratininga 

Mombaça Araçatiba 



POPA 

16 

Cidades litorâneas do Espírito Santo 
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Produto 2 – Regras informais 

  
 Questão da  Territorialidade 

- logística de material e localização 
- Número limite de cerco fixo (Cananéia) 

 
 Direito a vez 

- Molhar a âncora (Itaipu) 
- Rodízio (Marujá) 
 

 Divisão do pescado 
- Peixe para comer 
- Quinhão 
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Produto 2 - Recomendações  

 Desenvolver um plano de gestão sustentável da pesca da tainha em 
comunidades tradicionais, possibilitando assim a permanência dessas 
comunidades e a valorização do pescador tradicional, considerando as 
particularidades locais, sociais e econômicas; 

 Promover mecanismos de co-gestão, assegurando a participação dos 
pescadores artesanais assim como os representantes das comunidades 
pesqueiras durante as discussões, desde o planejamento até o 
monitoramento, das medidas de gestão, como forma de tornar mais 
eficaz sua implementação; 

 Reconhecer a importância histórica e cultural da pesca artesanal da 
tainha para o litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. 
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Produto 3  
 

A caracterização da pesca da tainha baseada na visão do pescador, 
contendo os aspectos relativos à etnotaxonomia, abundância do 
estoque, intervenção dos fatores ambientais na pesca, áreas de 

reprodução, crescimento, alimentação e processo migratório da espécie 
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Produto 3  

 
 A etnoecologia enfatiza as interações entre pessoas e componentes do 

mundo natural, mediadas por suas percepções e analisadas de modo 
integrado com o conhecimento acadêmico (Pinheiro et al., 2010) 
 

 Entrevistas 
52 pescadores 
14 cidades 

Estado 

Pescadores 

entrevistado

s 

Rio de Janeiro- RJ 21 

Vitória - ES 4 

São Paulo - SP 27 

Total 52 

Estado Cidades 

Rio de Janeiro- RJ 

Maricá,  

Saquarema,  

Niterói,  

Magé,  

Rio de Janeiro,  

Araruama 

Vitória - ES 
Vitória,  

Serra 

São Paulo - SP 

Cananéia,  

Ubatuba, 

 Iguape,  

Caraguatatuba,  

São Sebastião,  

Ilha Bela 
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Produto 3  

 Ubatuba 
- Pesca de tróia – cerco flutuante 

Németh & Diegues, 2016 

“ as tainhas que vem do sul são mais azuladas do que as tainhas da região” 
Estoque de tainha: “depende muito, há anos que tem a tainha, outros não” 
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Produto 3  

 Caraguatatuba 
- Emalhe 
- Cerco flutuante 

 
 
 
 
 

 

“ na praia de Indaiá da muita tainha” 
 
“reproduz em bocas de rios, lagos e mangues onde também os juvenis se criam” 
 
“um peixe de corpo alongado com grandes olhos e com  
brilho nas escamas, igual ao parati só que em maiores  
proporções” 
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Produto 3  

 Iguape 
- emalhe 
- rede de caceio 
- tarrafa  
- rede de curricada 

 
 
 
 

 

“Tem menos tainha por causa da pesca predatória e pela entrada de 
água podre no canal”  (Caso: Valo Grande) 

“a tainha se alimenta da espuma da praia” 
 
“se reproduz na Lagoa dos Patos onde também se criam os 
juvenis” 
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Produto 3  

  Cananéia 
- Cerco fixo  
- Rede 

 
 

 Para aqueles que pescam na no “Mar pequeno” há a pesca da tainha 
durante o ano todo, sendo sua melhor época os meses de inverno 
 

 A tainha é classificada conforme seu tamanho, chamada de virote 
aquelas consideradas juvenis  e as extremamente pequenas são 
chamadas de gere 
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Produto 3  

 Niterói 
  - Piratininga 
 - Itaipu 

 
 

“na cauda há uma mancha branca, em sua escama é possível observar a 
nossa senhora aparecida, cabeça chata e quando está na água seu lombo 
fica escuro” 

 
 

FIPERJ 

FIPERJ 
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Produto 3  

 Araruama 
- Rede de cerco  
- Pesca do gancho 

 
 
 
 
 

 

 Na lagoa é estrategicamente construída uma cama de rede chamada 
trimbobó no entorno dos currais e a tainha quando salta cai em cima da rede  
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Produto 3  

 Magé 
        - Emalhe 
         - Curral 

 
 
 
 
 

 

“um peixe inconfundível de cheiro forte que marisca o fundo” 

 A questão da poluição, grande movimentação de embarcações, pesca 
industrial  foram mencionados como as principais ameaças para a espécie.  

FIPERJ 

FIPERJ 
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Produto 3  

 Espírito Santo 
 - tarrafa 
 - rede de cerco  
 
 Tainha de grande porte é denominada entre os pescadores de “quira”  
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Produto 3  

 Tainhota: tainha de menor tamanho (Maricá, Saquarema, Niterói, Rio de 

Janeiro, RJ e São Sebastião, SP) 

 Virote: tainha  pequena, com menos de 1kg (Cananéia, SP); macho (Serra 

,ES) 

 Gere: tainha bem miúda (Cananéia, SP) 

 Tainha macacona: tainha grande (Niterói, RJ) 

 Tainha jacaré: tainha grande  (Magé, RJ) 

 Quira: tainha grande (Serra, ES) 

 Pratibu: tainha sem mancha dourada próxima a guelra (Serra, ES) 

 Pratipemba: manchinha amarela próxima a guelra – tainha que veio recente 

do mar (Serra, ES). 

critérios ontogenéticos (diferentes estágios de vida ) 
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Produto 3  

 A percepção de que os estoques estão diminuindo é compartilhada por 

cerca de 80% pescadores  

 

 Destaca-se que não houve uma análise segundo mudanças intergeracionais 

 

 A percepção de 20% dos pescadores de que os estoques não estão 

mudando está relacionada principalmente às grandes capturas que 

continuam ocorrendo  pela pesca industrial e às variações interanuais que 

ocorrem na pesca. 
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Produto 3  

 A maioria dos pescadores alegaram que a tainha se reproduz em áreas 

estuarinas, lagoas, rios, ou seja, principalmente em águas internas, assim 

como alegaram serem estes os  locais aonde os juvenis se criam.  

 

 Tainha é diádroma, ou seja, desovam em águas marinhas costeiras após 

realizarem uma migração a partir de estuários, os quais constituem o 

principal local de berçário de juvenis (Vieira, 1991) 

 

 Em relação a alimentação, a maioria dos entrevistados alegaram que a 

tainha se alimenta de limo e lodo (cerca de 65%).  

 

 As tainhas adotam o hábito alimentar iliófago (Lemos, 2015). 
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Produto 3 - Recomendações  

 Considerar as particularidades de cada região e cada comunidade nas 

decisões sobre os mecanismos de gestão. 

 Aprimorar a linguagem utilizada na gestão de modo que haja o 

entendimento pelos pescadores nas questões de ordenamento pesqueiro  

  Apropriação e inserção do conhecimento dos pescadores nos mecanismos 

de gestão; 

 Aprofundamento e valorização do conhecimento etnoecológico, como 

forma de integração dos distintos segmentos (governo-sociedade - 

pesquisa) e melhor eficácia na aplicabilidade do ordenamento pesqueiro. 



33 

Produto 4  
 

Documento técnico iconográfico e descritivo das embarcações e 
petrechos de pesca, bem como a caracterização da cadeia de 

comercialização da tainha em todos os estados da região Sudeste 
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Produto 4  

 Ubatuba  SP 
 

 
 

 

Embarcação 

• 7m 

• Remo até 18Hp 

• Madeira 

• Capacidade até 1,5 
ton 

Petrechos 

• Malha: 11 cm 

• Comprimento: 
200m 

• Altura:10 

 

Desembarque 

• Rancho do 
Pescador” em 
Itaguá  

Comercialização 

• Gelo 

• Limpo 

• 10 a 20 reais o Kg 

• Pouco procura 
pela ova 
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Produto 4  

 Caraguatatuba -  SP 
 

 
 

 

Embarcação 

• 6-10m 

• 8-15Hp 

• 300-500kg 

Petrechos 

• Malha: 10-12 cm 

• Comprimento: 
300m 

• Altura:3 m 

 

Desembarque 

• Beira de praias 

• Entreposto 
Camareiro 

Comercialização 

• Gelo 

• In natura 

• Peixaria 

• 15 a 25 reais o Kg 

• Mercado 
Municipal 
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Produto 4  

 Iguape -  SP 
 

 
 

 

Embarcação 

• 6-7m 

• 4-15Hp 

• 300-800kg 

Petrechos 

• Malha: 11-12 cm 

• Comprimento: 300 
a 800m 

• Altura: 6 a 10 m 

 

Desembarque 

• Beira de praias 

Comercialização 

• Gelo 

• In natura 

• Peixaria 

• 8 a 15 reais o Kg 

• Tainha ovada:~ 40 
reais 
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Produto 4  

 Cananéia -  SP 
 

 
 

 

Embarcação 

• 5-9m 

• 11-60Hp 

• 500-2000kg 

Petrechos 

• Malha: 11-12 cm 

• Comprimento: 250 
a 600m 

• Altura: 6 a 10 m 

 

Desembarque 

• Nas margens 

Comercialização 

• Gelo 

• In natura 

• Peixaria/ Ceagesp 

• ~7 reais o Kg 

• Tainha ovada: 10-
40 reais 
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Produto 4  

 Niterói -  RJ 
 

 
 

 

Embarcação 

• ~7m 

• Remo,15-40Hp 

• 300-1500kg 

• Madeira e fibra 

Petrechos 

• Malha: 40 -70 cm/ 
50 

• Comprimento: 300 
a 800m 

• Altura: ~5 m 

 

Desembarque 

• Nas margens 

• Beira de praia 

Comercialização 

• In natura 

• Atravessador 

• 5-15 reais o Kg 

• Ceasa - RJ 
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Produto 4  

 Saquarema -  RJ 
 

 
 

 

Embarcação 

• 5-6m 

• Remo – 40Hp 

• 500 – 800 kg 

Petrechos 

• Malha: 45 -60 cm 

• Comprimento: 120 
a 800m 

• Altura: 2 - 12 m 

 

Desembarque 

• Nas margens da 
lagoa 

Comercialização 

• Gelo 

• CF, peixaria, 
atravessador 

• In natura 

• 5- 10 reais o Kg 

• Valor da ova: 15 – 
40 kg 
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Produto 4  

 Magé -  RJ 
 

 
 

 

Embarcação 

• 6-9m 

• 11 – 30Hp 

• 300 – 2.000 kg 

Petrechos 

• Malha: 45 -55 cm 

• Comprimento: 50 
– 1.500 m 

• Altura: 5m  

 

Desembarque 

• Nas margens: 

• - Suruí 

 

Comercialização 

• Gelo 

• Atravessador 

• In natura 

• ~7 reais o Kg – 
pescador 

• ~14 CF 

• Ceasa - RJ 



41 

Produto 4  

 Ilha do Governador -  RJ 
 

 
 

 
Embarcação 

• 5-7m 

• 500 – 600 Kg 

Petrechos 

• Malha:  50 cm 

• Comprimento:  
~600 m 

• Altura: 3m  

 

Desembarque 

• Nas margens 
próximo das 
colônias 

Comercialização 

• CF 

• Atravessador (     ) 

• In natura (gelo) 

• Limpa (freezer) 

• 10-12 reais kg 
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Produto 4  

 Espírito Santo - ES 
 

 
 

 
Embarcação 

• 5-7m 

• Remo – 11Hp 

Petrechos 

• Malha:  7 - 10 

• Comprimento:   
100-600 m 

• Altura: 2,5 – 4m  

 

Desembarque 

• Beira de praia 

Comercialização 

• Atravessador  

• 4 – 5 reais kg 
pescador 

• 15 reais - banca 
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Produto 4  

Embarcações 

• 98% pesca ocorre embarcada 

• Madeira – Alumínio 

• Remo – 60 Hp 

 

Petrechos 

• Extremamente variável 

• Entendimento sobre malha (nós opostos) 

• - RJnós adjacentes 

• Altura de rede : 2,5 até 12 m 

• Comprimento: 60m até 1.500 m 
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Produto 4  

Comercialização 

 

• Peixarias  43% 

• Atravessadores  30% 

• Consumidor final 27% 

 

• Gelo80% 

• Freezer 5% 

 

• In natura 80% 

• Evisceradas 17% 

 

• Preço de 5 até 25 reais o quilo, sendo que ovadas chegam a atingir 50 % a mais do valor 

• Comércio da ova pouco expressivo em relação ao sul do Brasil 
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Produto 4  
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Produto 4  - Recomendações 

 Envidar esforços em pesquisas transdisciplinares relacionada a cadeia 

produtiva da tainha proveniente da pesca artesanal. 

 Considerar as particularidades específicas de cada região nas mecanismos 

de gestão 

 Criar mecanismos que auxiliem os gargalos da cadeia produtiva da pesca 

artesanal  da tainha: 

 Incentivar a comercialização direta dos produtos pelas famílias de 

pescadores, envolvendo suas entidades e ações me rede 

 Incentivar a comercialização nos mercados locais, formados  por 

restaurantes, mercados públicos. 
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Produto 5  
 

Documento técnico com a análise dos impactos sociais e econômicos 
que serão causados ao setor pesqueiro da tainha na região se aplicada 
as ações e medidas de gestão previstas no Plano de Gestão da espécie, 

descritas na Meta 1 dos aspectos biológicos-pesqueiros referentes à 
proteção da tainha dentro das áreas estuarino-lagunares 
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Produto 5  

Impacto socioeconômico 

 

• É a mudança nas metas dos bens, capacidades, oportunidades 
e padrão de vida das pessoas. Aumentos nos níveis de 
escolaridade e renda ou diminuição da fome e da incidência de 
doenças são exemplos de “impacto”. O impacto 
socioeconômico pode ser positivo ou negativo, intencional ou 
não, temporário ou sustentável ao longo do tempo (WBCSD, 
2013).  

 

 

DESAFIO 
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Produto 5  
 

• Metodologia escolhida: entrevistas com especialistas 

• Correlação produtos anteriores 

 

 

 

 

_ Ações e Medidas de Gestão: 

(i) Proibição do uso de todos os tipos de redes, nas áreas estuarino-lagunares: 

Períodos: Estoque Sul (de 1º de abril a 31 de maio); 

Estoque Norte (de 1º de maio a 30 de junho). 

Observação 1. Excetua-se da restrição a pesca desembarcada com tarrafa ou a pesca 

de arrastão de praia com embarcações não motorizadas. 

Observação 2: Medidas específicas para determinadas áreas e as características das 

redes a serem proibidas serão definidas no âmbito das instâncias consultivas e de 

assessoramento do Sistema de Gestão Compartilhada. 

Observação 3: A medida deverá ser precedida por uma avaliação dos seus potenciais 

impactos socioeconômicos, bem como de uma revisão dos atos normativos 

relacionados à pesca em ambientes estuarinos e lagunares das regiões Sudeste e Sul. 

_ Execução: A partir de 2016. 

_ Indicador: Ato normativo publicado indicando os períodos de proibição da pesca 

com redes nas áreas estuarino-lagunares. 
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Produto 5  

 

 

 

 

“Os pescadores não teriam outra opção, seria um caos (pesquisador da região de Magé – 

RJ).” 

“ Um impacto muito grande sem muito benefício. Os cercos fixos são colocados na região 

de Cananéia em março, ou seja, no período proibido. Uma época que traz maior renda ao 

pescador pois não há tanta oferta (pesquisador da região de Cananéia – SP).” 

“Será muito impactante, pois há pescadores que pescam a tainha o ano todo e de certa 

forma eles dependem disso e a maioria que pesca na Lagoa, pesca no período de março a 

abril. Esta medida poderia tornar inviável a vida do pescador (pesquisador da região de 

Piratininga – RJ).” 

“ Seria um caos, pois a tainha é o principal recurso em alguns locais estuarinos, 

principalmente nas lagoas (pesquisador da região de Niterói – RJ)”. 

 Redes utilizadas para outros recursos 

 As artes que capturam a tainha em áreas estuarinas lagunares variam muito! 

 Destaca-se que o período de safra está relacionado diretamente com questões 
ambientais de temperatura de massas d’água (Lemos, 2014) o que não 
necessariamente justifica a definição de meses nesta meta 
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Produto 5  

_ Ações e Medidas de Gestão: 

(ii) Redefinição do tamanho mínimo de captura da espécie Mugil liza, alterando o 

tamanho mínimo de captura estabelecido em 35 cm (IN MMA nº 53/2005), para 40 

cm de comprimento total. 

Observação: A partir de 2016, a partir de manifestação das instâncias consultivas e 

de assessoramento do Sistema de Gestão Compartilhada caso venha a indicar outra 

medida, que deverá ser regulamentada. 

_ Execução: A partir de 2016. 

_ Indicador: Ato normativo publicado regulamentando o tamanho mínimo de captura 

da espécie. 
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Produto 5  
“Pode impactar, entretanto a fiscalização neste sentido é bastante falha principalmente 

considerando o pescador artesanal. O que ocorrerá é a prática ilegal (pesquisador da 

região de Magé – RJ).” 

“Não há nenhum benefício ao estoque esta medida, pois o recrutamento ocorre acima dos 

30 cm. Além disso, o tamanho capturado costumeiramente (na região de Cananéia) já é 

acima de 40 cm (pesquisador da região de Cananéia – SP).” 

 “Aqui na região já  não se aplica nem os 35 cm mínimos. Impossível os pescadores 

acatarem esta medida (pesquisador da região de Piratininga – RJ).” 

“A maioria dos aparelhos de pesca não apresenta grande seletividade. Sabendo disso, 

alterar o tamanho mínimo de captura não é uma medida de gestão que irá auxiliar na 

preservação da tainha que é capturada. Pouco irá afetar, pois este ação de gestão é muito 

difícil de ser fiscalizada (pesquisador da região de Niterói – RJ)”. 

 A Instrução Normativa MMA N° 53, de 22 de novembro de 2005 o tamanho mínimo da 
tainha para ser capturada é de 35 cm 

 Em algumas regiões os pescadores alegaram pescar tainha de 25 cm (Iguape – SP), 30 cm 
(Saquarema – RJ e Ubatuba - SP), 35 cm (Cananéia) de comprimento (menores tamanhos 
registrados nas entrevistas).  
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Produto 5  

 

 

 

 

_ 

(iii) Estabelecimento de áreas de exclusão à pesca com redes: 

(1º) Local: Desembocaduras estuarino-lagunares com o mar. 

Período: Temporária (de 15 de março a 15 de setembro), exceto para pesca desembarcada 

com tarrafa. 

Obs: As áreas de exclusão das desembocaduras estuarino-lagunares foram definidas em 

função do porte do corpo hídrico, considerando: 

· Área igual ou superior a 80.000 hectares: Distância de 5.000 m partindo da boca da 

barra (em ambos os sentidos das margens adjacentes, em direção ao oceano e à montante, 

para dentro do estuário). 

· Área entre 80.000 e 15.000 hectares: Distância de 2.000 m partindo da boca da barra 

em direção ao oceano e de 1.000 m em ambos os sentidos das margens adjacentes e a 

montante, para dentro do estuário. 

· Área entre 15.000 e 5.000 hectares: Distância de 1.000 m partindo da boca da barra em 

direção ao oceano, em ambos os sentidos das margens adjacentes e à montante, para 

dentro do estuário. 
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 _ 

· Áreas entre 5.000 e 1.000 hectares: Distância de 500 m partindo da boca da barra em 

direção ao oceano, em ambos os sentidos das margens adjacentes e à montante, para 

dentro do estuário. 

· Áreas com menos de 1.000 hectares: Distância de 200 m partindo da boca da barra em 

direção ao oceano, em ambos os sentidos das margens adjacentes e à montante, para 

dentro do estuário. 

(2º) Local: Zonas de Confluência (raio de 200 metros entre a junção do acidente 

geográfico com os rios, corredeiras, baías, lagoas e lagunas) 

Período: Permanente, para todos os petrechos/modalidades. 

(3º) Local: Margens das lagoas/lagunas/baías (até 150 m, a partir da linha de água para o 

interior do corpo hídrico), exceto para pesca desembarcada com tarrafa e arrastão de 

praia. 

Período: Permanente. 

_ Execução: A partir de 2016, após manifestação das instâncias consultivas e de 

assessoramento do Sistema de Gestão Compartilhada. 

_ Indicador: Ato normativo publicado indicando as áreas de exclusão nas 

desembocaduras estuarino-lagunares, zonas de confluência e margens de lagoas e baías. 

Observação 1: Na regulamentação da safra de 2015 será mantida a regra prevista na IN 

Ibama 171/2008 sobre a pesca nas desembocaduras estuarino-lagunares com o mar. 
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“Seria impossível, os pescadores artesanais viveriam de quê? Pois muitos deles pescam exatamente 

nestas áreas (pesquisador da região de Magé – RJ).” 

  

“Já há legislação com medidas protetivas neste sentido. A IN º 12/2012  e a resolução SMA nº 64 de 

07 de julho de 2016. A meta proposta no plano de gestão é muito mais restritiva e talvez até 

totalmente inviável ao pescador artesanal (pesquisador da região de Cananéia – SP).” 

  

“Os pescadores mesmo evitam trabalhar nestes locais, pois sabem da importância que as 

desembocaduras estuarino lagunares com o mar tem para a entrada do peixe (pesquisador da região 

de Piratininga – RJ).” 

  

“O estabelecimento de áreas de exclusão de pesca em função do corpo hídrica seria um mecanismo 

de gestão de difícil entendimento pelos pescadores artesanais. O ideal seria citar o nome de algumas 

áreas. (pesquisador da região de Niterói – RJ)”. 

 

 Proposta torna-se truncada quando avaliada sua efetiva aplicabilidade 

 Áreas estuarino-lagunares apresentam formações bastante complexas e distintas e a forma 
como a proposta está apresentada a torna nebulosa. 
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(iv) Limite do esforço de pesca nas áreas estuarino-lagunares: 

(1º) Nº de Pescadores e/ou barcos: 

· Congelamento do nº de usuários (pescadores/barcos) até a finalização do 

recadastramento por área; 

· Autorização do emprego de apenas 01 rede por barco, independente do nº de pescadores; 

· Autorização de apenas 01 área por unidade de produção (pescador/barco) especificada na 

autorização concedida, de forma a evitar que o mesmo beneficiário opere em 2 ou mais 

áreas de criadouro. 

(2º) Petrechos/modalidade: 

· Arrastão/Lanço de Praia/Picaré: Uso proibido 

· Rede de Emalhe, tipo “Feiticeira” ou “Tresmalhos”: Uso proibido 

· Tarrafa: Malha mínima de 60 mm, entre nós opostos 

· Rede de Emalhe Fixa Desembarcada: Comprimento máximo 100m, com malha mínima de 

100 mm, entre nós opostos 

· 
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(1º) “Autorizar apenas uma rede por pescador acaba que não limita absolutamente nada 

(pesquisador da região de Magé – RJ).” 

(2º) “A rede feiticeira ou tresmalhos, aqui denominada alvitana já tem uso proibido na região 

(pesquisador da região de Magé – RJ).” 

 

(1º) “Limitar número de barcos não irá interferir, mesmo porque os pescadores artesanais já são 

limitados naturalmente neste sentido (pesquisador da região de Cananéia – SP).” 

(2º) “Prejuízo de alterar o tipo de rede é impacto apenas da perda do valor da rede, mesmo porque 

muitos deles, em se tratando de tainha pescam com cerco fixo. Alterar o comprimento máximo de 

rede permitido irá afetar na produção do pescador artesanal de rede (pesquisador da região de 

Cananéia – SP).” 

  

(1º) “Congelar o número de pescadores é um fator que limita a transferência de conhecimento e 

evolução da pesca artesanal. Como ficariam os filhos de pescadores? (pesquisador da região de 

Piratininga – RJ).” 

(2º) “Na região já é proibido arrastão de praia nas áreas estuarino-lagunares, assim como o uso 

de feiticeira.  Permitir  a malha mínima da tarrafa em 60 mm (entre nós opostos) não iria permitir 

a capturar de nenhuma tainha na lagoa. Atualmente muito utilizam 30 mm (pesquisador da região 

de Piratininga – RJ).” 

  

(2º) “Já é proibida a rede feiticeira. Não há dados sobre a malha utilizada na pescaria da tainha 

na região, portanto não sei opinar neste sentido (pesquisador da região de Niterói – RJ)”. 
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Rede de Emalhe de Superfície Embarcada (fixa ou deriva) por área, conforme critérios 

abaixo discriminados: 

 

Áreas 2 (entre 80.000 e 15.000 hectares:): (i) Rio Grande do Sul – Bacia hidrográfica do 

rio Tramandaí; (ii) Santa Catarina - Complexo Lagunar Sul (Santo Antônio, Imaruí e 

Mirim), Baias Norte e Sul de Florianópolis, Baía da Babitonga; (iii) Paraná - Baía de 

Paranaguá; (iv) São Paulo - Iguape-Peruibe, Complexo Baía-estuário Santos/São Vicente; 

(v) Rio de Janeiro: Baia de Sepetiba, Baia de Guanabara, Lagoa de Araruama, Lagoa 

Feia (Quissamã). 

Comprimento máximo: Ano1: 500 m; ano 2: 400 m; ano 3: 300 m. 

Coeficiente mínimo de entralhe: 0,5. 

Altura máxima: 3 m. 

Tamanho de mínimo de malha: 100 mm entre nós opostos. 

 

 Em se tratando ao comprimento da rede a redução seria bastante considerável para 
alguns locais e traria impactos socioeconômicos à algumas comunidades. A exemplo pode-se 
citar os pescadores da região de Magé (RJ) que chegam a utilizar comprimento de rede de 
1500 m e a altura de rede de 5m, em média. E na Lagoa de Araruama os pescadores usam 
redes com 1000 m de comprimento. 
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 É interessante destacar que o esforço de pesca em relação aos cercos fixos não foi 
explorado no plano de gestão 
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• Alto risco de impacto socioeconômico 

• Redes utilizadas para outros recursos 
(i) Proibição do uso de todos os tipos de 
redes, nas áreas estuarino-lagunares: 

• Divergência nos estudos científicos que 
comprovem benefícios em relação ao 
aumento para 40 cm tamanho mínimo 
de captura a fim de preservar a 
produção da espécie 

(ii) Redefinição do tamanho mínimo de 
captura da espécie Mugil liza, alterando o 
tamanho mínimo de captura estabelecido 
em 35 cm (IN MMA nº 53/2005), para 40 

cm de comprimento total. 

• Proposta truncada 

• Formações  estuarino-lagunares bastante 
complexas e distintas 

(iii) Estabelecimento de áreas de exclusão à 
pesca com redes: 

• Comprimento da rede a redução seria 
bastante considerável para alguns locais 

(iv) Limite do esforço de pesca nas áreas 
estuarino-lagunares: 
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As medidas regulatórias são muito 
estáticas e apresentam pouca 

consistência com a dinâmica da 
pesca artesanal, fato este que 

acarretará impactos socioeconômico 
ao pescador de tainha da região 

sudeste do Brasil. 
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Produto 5- Recomendações  

 Promover mecanismos de co-gestão, assegurando a participação dos pescadores 
artesanais assim como os representantes das comunidades pesqueiras durante 
as discussões acerca das medidas de gestão, como forma de tornar mais eficaz 
sua implementação; 

 

 

 Inclusão das ações de gestão propostas de forma gradativa (em relação sua 
territorialidade), escolhendo áreas prioritárias que possam servir de piloto como 
forma de averiguar com maior propriedade a dinâmica dos impactos sócios 
econômicos; 

 

 ... 
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