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ProdutosProdutosProdutosProdutos

• Produto 1: Localidades em que ocorre a pesca, embarcações 
utilizadas, características das redes e da operação de pesca.

• Produto 2: Aspectos socioeconômicos e avaliação das 
medidas de ordenamento.

Período da consultoriaPeríodo da consultoriaPeríodo da consultoriaPeríodo da consultoria

• Início (recebimento do contrato assinado): 28/02/2018

• Prazo de execução do trabalho: 90 dias

• Final (aprovação do Produto 2):  13/06/2018



ContextoContextoContextoContexto

• Grande relevância regional da safra da tainha (abril-julho)

• Conflitos decorrentes da repressão ao uso da rede anilhada em Santa 
Catarina (2013 e 2014)

• Apontada como uma recente adaptação das redes de emalhar, 
aumentando o poder de pesca das embarcações

• Recomendação do Plano de Gestão (2015): não autorizar o uso da rede 
anilhada

• Regulamentação iniciada em 2015 com diversas restrições

• Número de autorizações concedidas muito inferior à demanda

• Questionamentos sobre as especificações técnicas de redes e barcos a 
serem autorizados

• Grande expectativa a respeito das regras de acesso para a safra de 2018



Petrecho/modalidades de pesca artesanal

Porcentagem da 

produção em peso

Porcentagem de 

registros

Rede anilhada 37,6% 15,3%

Arrasto de praia 33,6% 37,5%

Cerco Bate-bate 6,6% 9,6%

Cerco de emalhe 5,7% 3,2%

Emalhe 5,4% 2,4%

Cerco traineira 4,8% 3,2%

Rede de Espera 1,7% 11,3%

Tarrafa 1,5% 7,0%

Outros 3,0% 10,3%

Safra 2015 (pesca artesanal SC: 1.831,92 toneladas)

http://pmap-sc.acad.univali.br/sistema.html?id=597b81e0d8597d4a00e6f9c3, acessado em 01/06/2018 (Univali e Oceana).

Safra 2017 (pesca artesanal SC: 2.185,9 toneladas)

Petrecho/modalidades de pesca artesanal

Porcentagem da 

produção em peso

Rede anilhada 59%

Arrasto de praia 22%

Cerco traineira 12%

Tarrafa 2,5%

Outros 4,5%

ContextoContextoContextoContexto
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ETAPAS DO TRABALHOETAPAS DO TRABALHOETAPAS DO TRABALHOETAPAS DO TRABALHO

1. Contatos com organizações da pesca artesanal em SC

2. Fontes de informação: FEPESC, APPAECSC, CPP e SEAP-PR

3. Identificação das localidades: monitoramentos no SE-S

4. Levantamento da frota: identificação e características físicas

5. Pesquisa de campo

6. Pesquisa audiovisual: YouTube

7. Pesquisa bibliográfica



Levantamento da frota: Levantamento da frota: Levantamento da frota: Levantamento da frota: fontes dos dadosfontes dos dadosfontes dos dadosfontes dos dados
• Relação de embarcações autorizadas para a safra de 2015 (Portaria SEMOC/MPA no

24, de 19 de maio de 2015);

• Relação de embarcações autorizadas para a safra de 2016 (Portaria MAPA no 104, de 
20 de maio de 2016);

• Resultado da fase de habilitação para o sorteio da pesca da tainha com emalhe 
anilhado para a safra de 2017 (relação fornecida pela SAP em março de 2018);

• Relação nominal das embarcações selecionadas no sorteio e vistoriadas para atuar 
na captura de tainha com auxílio da rede de emalhe costeiro de superfície que utiliza 
anilhas (Portaria SAP/MAPA no 1.116, de 22 de maio de 2017);

• Relação das embarcações para atuar na captura de tainha com rede de emalhe 
costeiro de superfície que utiliza anilhas, nas regiões Sudeste e Sul, para a temporada 
de pesca de 2017, em atendimento a decisão do procedimento comum n.º 5010396-
37.2017.4.04.7200 (Portaria SAP/MAPA no 1.298, de 7 de junho de 2017);

• Relação de embarcações e respectivos documentos extraídos da caracterização da 
pesca de emalhe anilhado realizada pela FEPESC em 2014;

• Relação de embarcações que atuam ou que pretendem atuar na pesca de tainha com 
emalhe anilhado, com respectivos Títulos de Inscrição de Embarcação, emitidos pela 
Capitania dos Portos (relação fornecida pela APPAECSC);



Pesquisa de campoPesquisa de campoPesquisa de campoPesquisa de campo

Data Município Localidade Entrevistados

17 de março Florianópolis Barra da Lagoa 3

19 de março Florianópolis Praia dos Ingleses 5

22 de março Palhoça Praia da Pinheira 1

23 de março Laguna Praia do Cardoso (Farol de Santa Marta) 4

23 de março Laguna Passagem da Barra ou “Barra” 1

24 de março Imbituba Praia do Porto 1

24 de março Imbituba Praia de Itapirubá 2

24 de março Garopaba Centro 2

7 de abril Florianópolis Costa da Lagoa 1

Visitas a 9 localidades e 20 pescadores entrevistados (informantes-chave)



RESULTADOS MAIS RELEVANTESRESULTADOS MAIS RELEVANTESRESULTADOS MAIS RELEVANTESRESULTADOS MAIS RELEVANTES



MAPEAMENTO MAPEAMENTO MAPEAMENTO MAPEAMENTO 
DAS LOCALIDADESDAS LOCALIDADESDAS LOCALIDADESDAS LOCALIDADES

• A pesca da tainha com rede de 

emalhe anilhada apresentou registros 

somente em Santa Catarina

• PMAP-SC (maio e junho 2017): 

desembarques em oito municípios, 

nas regiões Centro-norte e Centro-sul 

do Estado



MAPEAMENTO DAS MAPEAMENTO DAS MAPEAMENTO DAS MAPEAMENTO DAS 
LOCALIDADESLOCALIDADESLOCALIDADESLOCALIDADES

• Tainhômetro (FEPESC, APPAECSC, CPP, 

OCEANA - maio a julho 2017)

• 18 localidades com registros de 

desembarques 



ASPECTOS OPERACIONAIS E ASPECTOS OPERACIONAIS E ASPECTOS OPERACIONAIS E ASPECTOS OPERACIONAIS E TECNOLÓGICOS TECNOLÓGICOS TECNOLÓGICOS TECNOLÓGICOS 
Embarcações cadastradasEmbarcações cadastradasEmbarcações cadastradasEmbarcações cadastradas

Código de frota Modalidade de Permissionamento AB até 10 
AB >10 
até 20 AB > 20 Total

2.02.001 Emalhe costeiro de superfície 103 27 2 132

2.04.001 Emalhe costeiro de fundo 28 13 2 43

3.02.002 Arrasto (fundo) - duplo ou simples 1 0 0 1

4.01.002 Cerco (sardinha-laje) 2 2 0 4

N/I - - - 10

Total 190

Modalidades de permissionamento e porte das embarcações cadastradas.

Código de frota
Modalidade de 

Permissionamento AB até 10 
AB >10 até 

15
AB > 15 
até 20 Total

2.02.001 Emalhe Costeiro de Superfície 103 18 9 130

2.04.001 Emalhe Costeiro de Fundo 28 11 2 41

Total 131 29 11 171

Composição da frota identificada como potencial para pesca com rede anilhada



Distribuição da frota potencialDistribuição da frota potencialDistribuição da frota potencialDistribuição da frota potencial
Esquerda: embarcações permissionadas para emalhe costeiro de superfície; Direita:
permissionadas para emalhe de fundo.



Distribuição Distribuição Distribuição Distribuição da frota da frota da frota da frota autorizada 2015 e 2017autorizada 2015 e 2017autorizada 2015 e 2017autorizada 2015 e 2017
(não incluídas as autorizações concedidas por decisão judicial)



Características físicas da frota potencial

Comprimento total (m) Arqueação bruta Tonelagem de Porte Bruto (t) Potência do motor (HP)
Ano de 

construção

Mod.
Faixa de 
AB

Nº barcos Média Mín Máx DP Média Mín Máx DP Média Mín Máx DP
Médi

a
Mín Máx DP Mín Máx

Emalhe 
de 
superfíci
e

Até 10 103 9,9 6,0 12,5 1,4 5,4 1,0 10,0 2,6 5,8 0,1 13,5 3,5 52 11 140 30,6 1971 2013

>10 até 
20

27 12,3 11,0 14,5 1,1 14,1 10,1 19,9 3,4 9,9 3,0 26,9 6,4 104 45 380,0 72,3 1971 2014

Emalhe 
de fundo

Até 10 28 9,9 5,9 12,5 1,8 5,2 0,7 10,0 3,0 6,5 2,0 12,3 3,6 61 18 135 36,3 1973 2012

>10 até 
20

13 12,5 11,0 14,0 0,9 14,3 12,0 17,0 1,5 11,4 7,0 18,7 5,1 106 90 140 21,5 1983 2012

GLOSSÁRIO:
Comprimento total: distância horizontal entre as perpendiculares a um plano horizontal que contém a linha proa-popa,
e que passam pelos pontos extremos da embarcação na parte de vante e de ré
Arqueação bruta (AB): valor numérico adimensional que indica o tamanho total da embarcação. É a soma de todos os
volumes internos da embarcação (desde que fechados e cobertos) (AB igual a 1 equivale a 2,83m3).
Tonelagem de Porte Bruto (TPB): diferença entre o deslocamento máximo e mínimo
Deslocamento: o que a embarcação desloca em peso de água quando flutuando em águas tranquilas; expresso em
toneladas; varia de acordo com o carregamento (de mínimo a máximo)
Peso Máximo de Carga: é a TPB diminuída do combustível, água, gêneros, etc.
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Características físicas da frota potencial



Tipos de embarcaçõesTipos de embarcaçõesTipos de embarcaçõesTipos de embarcações
Tipo 1Tipo 1Tipo 1Tipo 1



Tipos de embarcações Tipos de embarcações Tipos de embarcações Tipos de embarcações ---- Tipo 2Tipo 2Tipo 2Tipo 2



Tipos de embarcações- Tipo 2



Tipos de embarcaçõesTipos de embarcaçõesTipos de embarcaçõesTipos de embarcações
Tipo 3Tipo 3Tipo 3Tipo 3



ASPECTOS OPERACIONAIS E TECNOLÓGICOS ASPECTOS OPERACIONAIS E TECNOLÓGICOS ASPECTOS OPERACIONAIS E TECNOLÓGICOS ASPECTOS OPERACIONAIS E TECNOLÓGICOS 
Áreas de navegação e de pescaÁreas de navegação e de pescaÁreas de navegação e de pescaÁreas de navegação e de pesca

• Cerca de 80% da frota de emalhe anilhado 
está restrita à navegação em águas 
interiores.

• Águas abrigadas (Área 1)
• Uma estreita faixa em mar aberto, medindo 

em torno de meia milha náutica da costa 
(Área 2)

Área de pesca: 
• compreendida em um raio de até 25 

milhas náuticas em torno da localidade de 
origem

• profundidades entre 20 e 50 metros
• ocorrem maiores deslocamentos ao longo 

da costa, acompanhando a migração dos 
cardumes. 



EmbarcaçõesEmbarcaçõesEmbarcaçõesEmbarcações
Adaptações para operação com rede anilhadaAdaptações para operação com rede anilhadaAdaptações para operação com rede anilhadaAdaptações para operação com rede anilhada

• Retirada da casaria (para atendimento dos
requisitos para concessão de autorização de
pesca)

• Realocação do espaço destinado à rede (da
popa para o bordo de operação da rede, em
barcos com abrigo ou casaria).

• Uso de um caíco para auxiliar na operação de
pesca



EmbarcaçõesEmbarcaçõesEmbarcaçõesEmbarcações
Adaptações para operação com rede anilhadaAdaptações para operação com rede anilhadaAdaptações para operação com rede anilhadaAdaptações para operação com rede anilhada

• Instalação de um guincho com dois cabeços paralelos
para recolher a carregadeira,

• Instalação da lançadeira anilhas

• Instalação da “fatesca” ou “patesca”

• Instalação de roldanas para direcionar a carregadeira até
o guincho.



Petrecho de pescaPetrecho de pescaPetrecho de pescaPetrecho de pesca

Vista parcial da rede, com o sacador no
lado esquerdo e ao fundo a tralha superior;

Vista parcial do corpo da rede; ao fundo a 
tralha inferior;

Volume de uma rede de 750 metros de
comprimento e 60 metros de altura.(medidas
aproximadas)

Custo da rede: de R$ 30.000,00 a R$ 80.000,00 

Crédito das fotos: Rodrigo Amilton Santos



Petrecho de pescaPetrecho de pescaPetrecho de pescaPetrecho de pesca
Rede 1 P Rede 2 Rede 3 Rede 4 Rede 5 P Rede 6 Rede 7 Rede 8 Rede 9 Rede 10 p

Município Florianópolis Florianópolis Florianópolis Florianópolis Palhoça Imbituba Imbituba Garopaba Laguna Laguna

Localidade
Barra da 

Lagoa
Ingleses Ingleses Costa da Lagoa Pinheira Itapirubá Praia do Porto Centro

Passagem da 
Barra

Praia do 
Cardoso

Barco
PALOMA 
PESCA II

VÔ MARINHO II
DOM 

RODRIGO I
SOFIA CATARINA ESCRITÓRIO TIETA NOVA VITÓRIA

SEU 
MADRUGA II

FUMAÇA I VÔ VALDECI

CT do barco 11,5 11,5 13,8 13,2 9,8 10,8 10,5 10,0 11,4 N/I

AB do barco 10,0 12,0 14,0 14,0 6,0 4,6 8,2 6,0 9,0 N/I

HP do barco 60 60 115 115 45 24 110 60 N/I N/I

Bordo de 
operação

Bombordo Bombordo N/I Bombordo Boreste Bombordo N/I N/I N/I Boreste

Comprimento 
(m)

692,0 600,0 726,6 743,9 612,0 658,0 726,0 692,0 950,0 780,0

Altura 
esticada (m)

52,0 74,0 60,0 62,3 66,0 49,5 66,0 50,0 51,0 50,0

Altura de 
trabalho (m)

41,6 59,2 48,0 43,6 46,2 34,7 46,2 35,0 40,8 35,0

Relação Ht:C 1:19 1:10 1:15 1:17 1:13 1:19 1:15 1:20 1:23 1:22

Corpo 
material

PA mono PA mono PA mono PA mono PA mono PA mono PA mono PA mono PA mono PA mono

Corpo malha 
menor (mm)

80 80 80 70 80 110 100 110 110 110

Corpo malha 
maior (mm)

110 90 85 90 80 110 100 110 110 110

Sacador Não Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não Não

Fecho
Unilateral, 
lado inicial

Não Não Não Não Não Bilateral Bilateral Bilateral
Unilateral, 
lado inicial

Alto-baixo Não Não Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não

Calços Inferior Inferior Não Inferior
Superior e 

Inferior
Não Inferior Não Inferior Não

Peso total dos 
lastros (kg)

260 350 300 N/I 350 245 350 200 300 300



Petrecho de pescaPetrecho de pescaPetrecho de pescaPetrecho de pesca

Planta da Rede 1, com corpo de poliamida monofilamento (fio de náilon) com malhas de 80mm, 100mm e
110mm (medidas entre nós opostos), presença de fecho no lado direito e de calço inferior, ambos
confeccionados em poliamida multifilamento. Escala vertical duplicada em relação à escala horizontal.



Petrecho de pescaPetrecho de pescaPetrecho de pescaPetrecho de pesca

Planta da Rede 5, com corpo de poliamida monofilamento (fio de náilon) com malhas de 80mm entre 
nós opostos. Confeccionados em poliamida multifilamento estão o sacador, à esquerda e com malhas 
de 70mm entre nós opostos, alto-baixo bilateral e calço superior e inferior. Escala vertical duplicada em 
relação à escala horizontal.



Petrecho de pescaPetrecho de pescaPetrecho de pescaPetrecho de pesca

Planta da Rede 10, com corpo de poliamida monofilamento (fio de náilon) com malhas de 110mm 
entre nós opostos. Á esquerda, presença do fecho de poliamida multifilamento com malhas de 70mm 
entre nós opostos. Escala vertical duplicada em relação à escala horizontal.



Petrecho de pesca Petrecho de pesca Petrecho de pesca Petrecho de pesca –––– GlossárioGlossárioGlossárioGlossário

• Sacador, também chamado de “enxuga”, é local da rede onde os peixes são concentrados para
serem retirados da rede (com auxílio de um puçá, ou sarico). Fica posicionado na parte superior
de uma das extremidades da rede, sendo geralmente feito com panagem sem nó confeccionada
com fio multifilamento, também conhecido por “náilon seda”;

• Fecho, uma faixa de panagem de monofilamento ou multifilamento, com malhas menores do que
as presentes no corpo da rede, posicionada na extremidade da rede e que se estende desde a
tralha superior até a tralha inferior. De acordo com os pescadores ouvidos, o fecho é usado para
evitar o emalhamento do peixe quando as extremidades da rede são cruzadas sob a embarcação,
durante o processo de fechamento da rede, bem como para aumentar a resistência hidrodinâmica
da primeira parte da rede a ser lançada na água, além de reduzir danos à rede decorrentes do
atrito com o casco do barco;

• Alto-baixo, são estreitas faixas de panagens multifilamento posicionadas em ambas as
extremidades da rede e que se estendem desde a tralha superior até a tralha inferior (de alto a
baixo da rede). Tem como função proteger o corpo da rede do atrito com a embarcação e facilitar
o recolhimento manual da rede pelas suas extremidades;

• Calços, são faixas estreitas de panagem multifilamento posicionadas entre o corpo e as tralhas da
rede. O calço inferior, ou calço do chumbo, tem como função proteger o corpo da rede do atrito
com o fundo e com os chumbos. O calço superior; ou calço da cortiça, tem como função evitar
que partes dobradas da tralha superior trespassem as malhas do corpo da rede, bem como
proteger essa panagem do atrito com os flutuadores.

• Subtralha, cabo sintético que se estende ao longo do calço inferior, com a finalidade de fixação 
das anilhas. É um dispositivo usado para evitar que a tralha inferior se enterre no fundo durante o 
fechamento da rede (enquanto as anilhas são recolhidas). Quando a rede não apresenta 
subtralha, os cabos de anilhas são fixados na tralha inferior.



Petrecho de pescaPetrecho de pescaPetrecho de pescaPetrecho de pesca
Sacador, panagem azul

Fecho, panagem cinza à direita 

Calço inferior, panagem azul 
Alto-baixo (panagem azul), anilhas e cabos de anilhas 



Operação de pescaOperação de pescaOperação de pescaOperação de pesca

• Etapas: localização do cardume; lançamento da rede de
forma a cercar o cardume; recolhimento da carregadeira para
o fechamento da rede; recolhimento da rede e despesca

• Em geral, a operação requer a participação de 7 a 8
pescadores.



OOOOperação de pescaperação de pescaperação de pescaperação de pesca

Procura de cardumes

Lançamento da rede

Fim do recolhimento da carregadeira 



Operação de pescaOperação de pescaOperação de pescaOperação de pesca

Recolhimento da tralha 

inferior

Recolhimento do corpo 

da rede

Peixe concentrado no sacador e 

despesca com sarico (peixe não emalha 

devido ao tamanho das malhas do 
corpo e do sacador da rede)



Operação de pescaOperação de pescaOperação de pescaOperação de pesca

Rede anilhada com peixe 

emalhado

Cenas selecionadas da pesca com redes que emalham e que não emalham o peixe

Vídeo 33_Produtora ACQUA_Operação da Rede 5.mp4

Vídeo 20_peixe emalhado.mp4

Vídeo 24-peixe emalhado.mp4



Redes que emalham X redes que não emalhamRedes que emalham X redes que não emalhamRedes que emalham X redes que não emalhamRedes que emalham X redes que não emalham

• O tamanho de malha da rede determina o emalhamento

• Redes com malha 7 ou 8 (cm, entre nós opostos) são mais comuns em
Florianópolis, enquanto que redes com malha 10 ou 11 predominam
em Laguna

• Vantagens atribuídas às redes que não emalham:

• Segurança da navegação (evita o excesso de carga e a preda de
estabilidade)

• Qualidade do pescado (acondicionamento a bordo e tempo para
desmalhar o peixe)

• Evita desperdícios e excesso de captura (liberação de parte da
captura)

• Possibilita realizar vários lances em uma mesma viagem

• Preferência dos pescadores (não passar horas desmalhando peixes)



Redes que emalham X redes que não emalhamRedes que emalham X redes que não emalhamRedes que emalham X redes que não emalhamRedes que emalham X redes que não emalham

• Vantagens atribuídas às redes que capturam por emalhamento:

• Maior eficiência em condições operacionais mais adversas para o
fechamento da rede (parte do cardume fica emalhado)

• Possibilita a pesca em locais mais rasos (não requer o fechamento)

• Menor resistência hidrodinâmica e menor volume ocupado na
embarcação

• Maior seletividade (permite o escape de peixes menores)

• Redes com malha 10 ou 11 funcionam tanto como uma rede emalhe
como uma rede de cerco (traineira), enquanto que redes de malha 7 ou
8 apresentam funcionamento análogo à traineira.

• Redes com malha 7 ou 8 não poderiam ser enquadradas como “rede de
emalhe anilhada”, pois NÃO efetuam a captura por meio do
emalhamento dos peixes.



• Que a modalidade “emalhe anilhado” constitui uma recente adaptação à rede de 

emalhar para operar como um cerco, classificada como prática do segmento 

artesanal, vem conquistando espaço, quer seja pelas facilidades na sua operação, quer 

pelos melhores rendimentos do que os obtidos com a modalidade emalhe de 

superfície fixo ou de deriva (Notas Técnicas MMA/SBF/GBA 32/2013 e 52/2014; Nota 

Técnica CEPSUL 06/2013).

• Que a técnica de pesca denominada “emalhe anilhado”, não prevista no Sistema de 

Permissionamento (IN MPA-MMA nº10/2011), constitui uma adaptação de métodos 

até então passivos, como o emalhe fixo ou à deriva, para uma pescaria ativa, similar 

ao cerco de pequeno porte, que confere maior eficiência na captura, e embora seja 

tratada como uma modalidade artesanal, detém elevado poder de pesca, sendo, 

portanto, predatória, e prejudica os rendimentos do pescador artesanal de setores 

tradicionais da pesca artesanal, como o arrastão de praia e os tarrafeiros (Notas 

Técnicas MMA/SBF/GBA 32/2013 e 52/2014; Nota Técnica CEPSUL 06/2013).

MEDIDAS DE ORDENAMENTOMEDIDAS DE ORDENAMENTOMEDIDAS DE ORDENAMENTOMEDIDAS DE ORDENAMENTO
Conclusões do Plano de Gestão da Tainha (2015)Conclusões do Plano de Gestão da Tainha (2015)Conclusões do Plano de Gestão da Tainha (2015)Conclusões do Plano de Gestão da Tainha (2015)



Respostas à repressão ao uso da rede em 2013 e 2014Respostas à repressão ao uso da rede em 2013 e 2014Respostas à repressão ao uso da rede em 2013 e 2014Respostas à repressão ao uso da rede em 2013 e 2014

Tempo de uso de rede anilhada na pesca da tainha informados por
pescadores à FEPESC em 2014 (N=92).



Diversidade de tipos de redes anilhadas Diversidade de tipos de redes anilhadas Diversidade de tipos de redes anilhadas Diversidade de tipos de redes anilhadas 

Tipos de redes anilhadas utilizadas na pesca da tainha informados por
pescadores à FEPESC em 2014, considerando o material de confecção
da rede (N=92).

25% possuíam redes tipo traineira



Estatística da pesca artesanal Estatística da pesca artesanal Estatística da pesca artesanal Estatística da pesca artesanal –––– década de 1990 década de 1990 década de 1990 década de 1990 
Participação dos petrechos de pesca na produção artesanal de tainha no período de 1993 
a 1999. Totais anuais abaixo de 800 t; média/ano de 538,8 t (Fonte: Boletins estatísticos 
CEPSUL/IBAMA)

Petrecho de pesca 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Armadilhas - - - 0,1% - 0,3% -

Arrasto de praia 42,5% 43,1% 65,5% 34,6% 10,6% 31,7% 69,7%

Caça e malha 17,4% 18,5% - - - - -

Cerco flutuante 0,0% 0,0% 0,0% - 0,1% - -

Pescarias de linha e anzol - - - 0,3% 0,7% 4,1% -

Rede de cerco 10,6% 10,5% 3,4% 3,3% 0,1% - -

Rede de emalhar - 21,3% 27,4% 59,2% 84,9% 57,5% 29,4%

Rede de emalhar fixa 11,6% - - - - - -

Rede emalhar flutuante 0,1% - - - - - -

Rede de poita 0,3% - - - - - -

Tarrafa 17,5% 6,5% 3,7% 2,5% 3,6% 6,5% 0,9%
Os campos (-) indicam que não há dados para esses petrechos nos respectivos informes e boletins estatísticos.

• Não há menção ao “emalhe anilhado”. Estaria agrupado em outras categorias?



Petrechos de pesca há 30 anos

Tipo de rede Caceio e volta Traineira Traineira Traineira Traineira

Município
São Francisco 

do Sul
Florianópolis Garopaba Imbituba

Passo de 
Torres

CT do barco N/I N/I N/I N/I 14
HP do barco 18 24 24 24 90

Comprimento 640 480 464 368 430
Altura esticada (m) 27,0 35,2 48,3 47,8 50,0
Altura armada (m) 23,2 26,4 36,2 35,9 37,5

Relação C/H 1/27,5 1/18 1/9,5 1/10 1/11,5

Corpo material do fio PA mono PA mono PA multi PA multi PA multi

Corpo malha menor 
(mm)

120 110 70 60 36

Corpo malha maior 
(mm)

120 110 70 60 60

Sacador Não Não Não Sim Não

Calços Não Não
Superior e 

Inferior
Inferior

Superior e 
Inferior

Peso do lastro (kg) 48 283 260 233 280

Caça e malha



Petrecho de pesca: há 30 anos



Traineira 1993 Rede anilhada 2018

Município Florianópolis Imbituba

CT do barco N/I 10,8

HP do barco 24 24

Comprimento 480 658

Altura esticada (m) 35,2 49,5

Altura armada (m) 26,4 34,7

Relação C/H 1/18 1/19

Corpo material do 
fio

PA mono PA mono

Corpo malha menor 
(mm)

110 110

Corpo malha maior 
(mm)

110 110

Sacador Não Não

Calços Não Não

Peso do lastro (kg) 283 245

Rede anilhada: um neologismo?Rede anilhada: um neologismo?Rede anilhada: um neologismo?Rede anilhada: um neologismo?



Outras referências sobre redes para tainha em SCOutras referências sobre redes para tainha em SCOutras referências sobre redes para tainha em SCOutras referências sobre redes para tainha em SC

• SEVERO (2008) descreveu 4 diferentes tipos de redes usadas na pesca da
tainha a partir de pesquisa de campo realizada em abril e maio de 2007 no
município de Palhoça:

• a traineira, que se fecha em sua parte de baixo (é “cerrada”) e não
“malha” o peixe, possui sacador e é feita de “poliamida” (entende-se
por fio multifilamento de poliamida);

• 3 tipos de caça e malha, todas feitas de “náilon” (entende-se por fio
monofilamento de poliamida): “a de cerrar e malhar, a qual cerra a
parte de baixo, mas a maioria do peixe é pega malhada; a rede que
não malha, parecida com a traineira, também encurrala o peixe no
sacador; e a rede que apenas malha, que não fecha, a qual só captura
o peixe que ficar preso”.

Severo, Christiane Marques. Pesca Artesanal em Santa Catarina: evolução e diferenciação dos pescadores
da Praia da Pinheira. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural) Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Rural. Porto Alegre, 2008.



Outras referências sobre redes para tainha em SCOutras referências sobre redes para tainha em SCOutras referências sobre redes para tainha em SCOutras referências sobre redes para tainha em SC

• SANTOS (2006): “As redes de emalhar de “cerco ou volta” para a captura
de tainha e parati são denominadas, nas localidades de Zimbros e Canto
Grande, como redes de “caça de malha” e apresentam três formas de
operação... (pag. 36).”

• As formas de operação identificadas naquelas localidades por SANTOS
(2006) eram (1) o cerco de cardumes em locais próximos a costões
rochosos (rede de emalhe sem anilhas), (2) o cerco de cardumes em locais
mais afastados da costa (rede com anilhas e malhas de 110 ou 120 mm,
entre nós opostos) e (3) o cerco “bate-bate” utilizado em locais próximos
da costa (rede de emalhe sem anilhas).

• Resumindo: para cercar cardumes de tainha em águas rasas se usavam
redes sem anilha; em locais de maior profundidade os pescadores
utilizavam redes com anilhas.

Santos, Carla Milene dos. Caracterização da pesca artesanal com redes de emalhe nas localidades de Zimbros e 
Canto Grande, Bombinhas (SC). Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Oceanografia). Universidade 
do Vale do Itajaí. Itajaí, 2006.



Por que usar redes com anilhas?Por que usar redes com anilhas?Por que usar redes com anilhas?Por que usar redes com anilhas?
• O uso de redes lisas (redes de emalhar sem anilhas usadas para cercar 

cardumes) se restringe a locais mais rasos: junto a costões e praias

• Essas áreas, em Santa Catarina, são proibidas para a pesca de emalhe 
desde a década de 1980 (proteção ao arrasto de praia)

• Em locais mais afastados da costa a rede lisa foi descrita como ineficiente, 
pois ao não alcançar o fundo (devido à profundidade e/ou correnteza) os 
peixes encontram facilidade em escapar por baixo da rede antes de se 
emalhar.

• Outros motivos apontados por pescadores:

• a maior transparência das águas em mar aberto, pois a tainha é um 
peixe “esperto” que vê e desvia da rede.

• peso (dos chumbos) da rede exige o sistema de fechamento com 
anilhas e carregadeira tracionada por um guincho;

• poucas oportunidades de capturar tainha em mar aberto durante a 
safra (requer maior eficiência do petrecho de pesca).



Conclusão: é um neologismoConclusão: é um neologismoConclusão: é um neologismoConclusão: é um neologismo

• A inovação estaria no uso do nome “emalhe anilhado”, surgido em 2013, 
quando ganhou notoriedade a partir da repercussão midiática dos protestos 
de pescadores revoltados com ações de fiscalização coibindo o uso das redes 
com anilhas. 

• Esse nome parece ter sido criado como reposta a medidas de ordenamento 
que desconsideraram a existência dessa modalidade de pesca: IN IBAMA 
171/2008 e INI MPA-MMA 10/2011

• A rede anilhada seria, de fato, uma inovação tecnológica das redes de emalhe 
de volta, ou redes de caça e malha sem anilhas (“redes lisas”), ocorrida em 
algum momento anterior à década de 1990.

• Parte dos pescadores entrevistados relataram ter tido experiência anterior no 
uso de redes traineiras, seja como tripulantes em barcos industriais ou na 
pesca artesanal, o que pode ter contribuído para a adaptação das redes lisas.

• Houve casos de pescadores que antes pescavam tainha com rede traineira 
(confeccionada com fio multifilamento) e que passaram a utilizar a rede com 
anilhas (confeccionada com fio monofilamento) .



Efetividade do ordenamento da pesca de tainha com rede anilhadaEfetividade do ordenamento da pesca de tainha com rede anilhadaEfetividade do ordenamento da pesca de tainha com rede anilhadaEfetividade do ordenamento da pesca de tainha com rede anilhada

• Até 2014: pesca não autorizada

• 2013: MPA concedeu autorizações de forma unilateral, sem 
validade legal 

• 2014: liminares judiciais resultaram em total descontrole da pesca

• Portaria Interministerial MPA-MMA no 4, de 14 de maio de 2015:

• Restrições no porte das embarcações, nas características da rede e 
limitação quantitativa da frota a ser autorizada

• 77 barcos autorizados

• Dificuldade de controle da pesca (30 a 40 barcos pescando sem 
autorização)

• Portaria Interministerial nº 23, de 27 de abril de 2017:

• Manteve as restrições às redes e embarcações; determinou a 
redução gradativa do tamanho da frota (20% ano: quantidade e 
arqueação bruta)

• Dificultou o processo de permissionamento das embarcações

• 38 barcos autorizados

• Mais 55 barcos receberem autorização por determinação judicial



Efetividade do ordenamento da pesca de tainha com rede anilhadaEfetividade do ordenamento da pesca de tainha com rede anilhadaEfetividade do ordenamento da pesca de tainha com rede anilhadaEfetividade do ordenamento da pesca de tainha com rede anilhada

Portaria nº 24, de 15 de maio de 2018
• limite de 62 embarcações a serem autorizadas, com AB até 10 (sem 

limite por cota)

• Para 2018: 
• cota máxima de captura de 1.196 toneladas

• autorização ampliada para embarcações com autorização de pesca 
(principal) para o emalhe de fundo, 

• malha mínima de 7 centímetros (entre nós opostos) no corpo da rede, 

• sacador e calços confeccionados com fio multifilamento (sem 
limitação de tamanho das malhas)

Pescadores estão satisfeitos com o regramento da safra de 2018 e 
esperam que o mesmo se mantenha nos anos seguintes.



Sugestões ao ordenamento da pesca com rede anilhadaSugestões ao ordenamento da pesca com rede anilhadaSugestões ao ordenamento da pesca com rede anilhadaSugestões ao ordenamento da pesca com rede anilhada

• Ajuste na definição legal da rede de emalhe anilhado como sendo uma rede que 

efetua a captura por emalhamento (Portaria 24/2018), pois isso não ocorre em redes 

com malha menor do que 100 mm (entre nós opostos)

• Avaliação da frota permissionada para a pesca de cerco/traineira tendo como alvo a 

sardinha-lage e outras espécies (código 4.01.002). Dados de março de 2018 indicam 

que, somente no estado de Santa Catarina, estão autorizados 265 barcos, sendo 191 

com AB de até 20.

• Adoção de cotas individuais por embarcação, em alternativa ao sistema de cota total 

por safra. A cota total incentiva a competição pelo peixe, fazendo com que se reduzam 

os níveis de segurança das operações de pesca e também concentrando as capturas 

nos momentos de maior acessibilidade ao recurso pesqueiro, ocasionando excesso de 

oferta e redução nos preços de venda

• Instituição dos Grupos de Trabalho Estaduais sobre o Uso Sustentável dos Recursos 

Pesqueiros – GTEs, conforme previsto no Decreto nº 6.981, de 13 de outubro de 2009, 

e na Portaria Interministerial MPA/MMA nº 5, de 1º de setembro de 2015.
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