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A pesca é uma atividade de importância social e econômica na Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APABF). Na APABF existem aproximadamente 60localidades de pesca em zonas rurais e urbanas de seis municípios: Palhoça, Garopaba, Imbituba, Laguna, Jaguaruna e Balneário Rincão, que possuem pouco menos de 300 mil habitantes (IBGE, 2016). Deste total, 6.085 (2%) são pescadores artesanais que atuam na captura de pescados e que são registrados nas Colônias de Pescadores (Federação dos Pescadores de Santa Catarina, Tabela 1). O pescador artesanal dentro da APABF pertence a uma minoria vulnerável, cuja atividade deve ser resgatada e protegida. 

Não há estimativas recentes sobre o desembarque total de pescado oriundo da frota pesqueira que atua na APABF. Os últimos dados estatísticos da frota artesanal foram registrados pelo IBAMA/CEPSUL entre 1988 a 1998(IBAMA/CEPSUL, 1994; 1998; 1999; 2000), e posteriormente pela EPAGRI/CEDAP em 2004 (EPAGRI/CEDAP, 2004). As séries de dados do IBAMA/CEPSUL apresentam inconsistências no número de localidades amostradas, e as da EPAGRI não detalham a metodologia empregada. De acordo com estes documentos, o volume médio anual de pescado capturado pela frota artesanal na APABF entre 1988 e 1998 foi de aproximadamente 2.600 toneladas e, em 2004, de 3.400 toneladas. Os peixes representaram 55% deste total. 
 
Tabela 1. Número de habitantes e de pescadores associados às Colônias de Pescadores nos municípios que compõe a APABF em 2016 (Fonte: FEPESC) 
 

Município População 2015 Número de Pescadores Percentual 
Palhoça   157.833 500 0,3 
Garopaba 21.061 980 4,7 
Imbituba  43.168 780 1,8 
Laguna 44.650 2.300 5,2 
Jaguaruna 18.980 400 2,1 
Balneário Rincão 12.018 1.125 9,4 
Total 297.710 6.085 2,0 

 
A pesca industrial, que emprega embarcações de pequeno, médio ou grande porte, atua no limite leste da APABF, sendo proibidas de atuar a distâncias que variam de 1 a 5 milhas náuticas da costa, dependendo do tamanho da embarcação e da espécie alvo. As únicas exceções são os atuneiros que capturam sardinhas juvenis em enseadas costeiras para usar 



 
 

 

como isca e as traineiras que capturam sardinhas com redes de cerco. Não há como estimar o total capturado pela frota industrial dentro da APABF, que representa uma pequena parte de sua ampla área de atuação (Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul).  
A pesca amadora ou esportiva é realizada ao longo de toda a área da APABF, tanto na costa como nas ilhas e parcéis da plataforma, mas não existem informações sobre o número de pescadores que exercem esta atividade, nem o volume de pescado extraído. 
 
 
Ambientes explorados e locais de desembarque 

 
Os ambientes explorados pelos pescadores artesanais são a plataforma interna (do sul da Ilha de Santa Catarina até Balneário Rincão), praias, enseadas e estuários (lagoas costeiras e estuários de planície), e um trecho na foz do rio Tubarão, em Laguna. Na plataforma interna, pescarias sobre parceis e lajes são frequentes, em especial na Laje de Campo Bom em frente à Jaguaruna. Morros de sambaquis, chamados casqueiros, são tradicionais pontos de referência dos pescadores no sul da APABF (CAMISÃO, 2015). 

A estrutura de apoio à pesca artesanal na APABF é precária. Em função da falta de trapiches ou atracadouros, a saída para o mar e o desembarque de pescado ocorre a partir de enseadas abrigadas (Praia da Pinheira, de Garopaba e do Porto em Imbituba) com o auxílio de pequenos barcos (caícos) para o embarque de pessoal e material e o desembarque de pescado. Nos demais municípios, a cada viagem de pesca as embarcações são colocadas na água na madrugada ou início da manhã e recolhidas no final do dia. Em Garopaba (centro), Imbituba (Praia do Porto) e Laguna (Farol de Santa Marta) algumas embarcações são guardadas em galpões de pesca construídos ao longo da praia. Na região da APABF as condições de tempo e mar são determinantes para a oportunidade de pesca.  
A frota industrial explora regiões costeiras, nos limites leste da APABF, e oceânicas mais profundas. Estas embarcações possuem porão e algum sistema para conservação de pescado. Apesar de realizarem capturas na APABF, concentram suas operações em cidades onde existe infraestrutura: navegabilidade, atracadouros com disponibilidade de insumos (gelo, combustível, alimentos), como Itajaí e Laguna em SC, e Rio Grande no RS (SCHWINGEL e OCCHIALINI, 2003).  As únicas embarcações industriais que atuam sem restrição de distância da costa são as traineiras que capturam sardinhas (Sardinella brasiliensis) com redes de cerco e os atuneiros que capturam juvenis de sardinha para usar como isca na pesca do bonito-listrado (Katsuwonus pelamis). De 2010 a 2012, entre o litoral do RJ e SC, 34% das sardinhas juvenis usadas como isca-viva foram capturadas no Pântano do Sul, Ilhas Três Irmãs, Pinheira e Garopaba (OCCHIALINI, 2013). 

 
Petrechos e técnicas de pesca 

 
A importância relativa dos diferentes petrechos e técnicas de pesca varia de acordo com o tipo de ambiente, localidade de pesca e época do ano. Na plataforma interna, o 



 
 

 

petrecho de pesca mais importante é o emalhe costeiro e suas variações – de fundo, de superfície, caça e malha e emalhe anilhado (CAMISÃO, 2015; PULITA, 2013).  
A pesca com emalhe de fundo ocorre o ano todo em todos os municípios. Nos meses quentes é direcionada para a captura da pescadinha real (Macrodon atricauda), papa-terra (Menticirrhus littoralis e M. americanus), corvina (Micropogonias furnieri) e linguados (Paralichthys spp). Nos meses frios, o emalhe de fundo tem como alvos a pescada olhuda (Cynoscion guatucupa), a abrótea (Urophycis brasiliensis) e, principalmente, a anchova (Pomatomus saltatrix). Espécies que também ocorrem com frequência nas pescarias de emalhe de fundo são a castanha (Umbrina canosai) e a cabrinha (Prionotus punctatus) (PULITA, 2013; CARDOSO e HAIMOVICI, 2011; FILARDI, 2007). 
O emalhe de superfície (rede alta ou rede boiada) é usado no outono e inverno para a captura da anchova. Esta rede também captura cações, olhetes (Seriola lalandi), savelhas (Brevoortia pectinata), palombeta (Chloroscombrus chrysurus) e serra (Sarda sarda). As redes de caça e malha e emalhe anilhado são usadas na captura da tainha (Mugil liza) nos meses de maio a julho. Na rede de caça e malha os pescadores circulam o cardume com uma rede de emalhe que permanece aberta na parte inferior. No caso da rede de emalhe anilhado foram adicionadas anilhas na tralha inferior para permitir o fechamento da rede (BRASIL, 2015). 
A pesca da tainha com rede de emalhe anilhado é motivo de discussões entre gestores e setor produtivo desde 2013. Segundo as notas técnicas emitidas pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Sudeste e Sul (CEPSUL) a principal questão associada à introdução de anilhas foi a transformação de uma rede de emalhe (arte de pesca passiva) em uma rede de cerco (arte de pesca ativa), aumentando significativamente o seu poder de pesca (MMA/SBF/GBA, 2013; 2014). De acordo com as observações realizadas no Farol de Santa Marta, a introdução de anilhas não ocorre em todas as redes de emalhe, somente em uma de suas derivações, a rede de caça e malha, tradicionalmente usada na pesca da tainha (CAMISÃO, 2015). Tanto na caça e malha como no emalhe anilhado os peixes ficam emalhados, o que não ocorre na rede de cerco (NÉDÉLEC e PRADO, 1990). No entanto, o fechamento da parte inferior da rede não permite o escape de parte dos peixes cercados, e pode representar efetivamente um aumento do poder de pesca. 
As pescarias de linha e anzol (linha de mão, espinhel de fundo e zangarilho) são utilizadas sobre os parceis e lajes entre março e junho (PULITA, 2013; CARDOSO e HAIMOVICI, 2011). O tipo de isca depende do tipo de linha e anzol e do recurso-alvo. O mais comum é o shad de silicone empregado com linha de mão para a captura da garoupa (Epinephelus marginatus) e do olhete. A pesca da garoupa ocorre concomitante às pescarias de emalhe entre março e abril, e a pesca do olhete ocorre junto com a pescaria da anchova com emalhe de fundo, durante os meses de julho e agosto. A lula é pescada com zangarilhos principalmente no verão de Palhoça à Laguna.  
Embarcações que realizam a pesca de arrasto de camarão são restritas ao município de Palhoça, e tem como alvos o camarão ferrinho Artemesia longinaris, vermelho Pleoticus muelleri e legítimo Litopenaeus schimitti durante o verão (SEVERO, 2008). No entanto, embarcações baseadas em localidades pesqueiras ao norte da APABF eventualmente realizam arrastos na região. 



 
 

 

A pesca de calão (rede de espera fixa a partir da praia) e de pandorga para a captura de diversas espécies costeiras (tainha especialmente) são restritas e permitidas ao sul do Farol de Santa Marta (BRASIL, 2015).Atividades pesqueiras complementares são representadas pela pesca com tarrafa na praia ou nos estuários, caniço ou linha de mão. A extração de marisco era observada na Praia da Pinheira - uma atividade das mulheres para autoconsumo - mas hoje não há mais marisco em volume suficiente para a comercialização (SEVERO, 2008). 
 

Embarcações 
 

Em 2005 existiam 1.923 embarcações de pequeno porte cadastradas atuando na plataforma interna e nas áreas estuarinas da APABF. Os dados para Laguna compreendem também o Complexo Lagunar Sul Catarinense, que está fora da área de proteção. A maior parte das embarcações era constituída por pequenas bateiras (897), canoas (501) e botes sem cabine ou casario (Tabela 2). 
 

Tabela 2. Número e tipo de embarcações pesqueiras. Fonte: IBAMA, 2005. 
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Palhoça 63 8 26 4 12 12 0 0 0 1 
Garopaba 240 76 12 0 114 15 23 0 0 0 
Imbituba 230 23 39 1 148 3 1 0 0 15 
Laguna 1306 737 282 29 219 27 8 1 2 1 
Jaguaruna 84 53 23 0 8 0 0 0 0 0 
Total 1923 897 382 34 501 57 32 1 2 17 
 
No Farol de Santa Marta, em Laguna, embarcações menores e menor potência de motor são usadas durante os meses quentes. Nos meses frios, os pescadores utilizam embarcações de maior porte para a captura de anchova e tainha. Aqueles que não são proprietários de embarcações participam das pescarias de inverno como tripulantes (PULITA, 2013).  

 
Espécies capturadas, ciclos de vida e estado de explotação 

 
As espécies de maior importância econômica para a pesca na região são tipicamente costeiras como, papa-terra, pescadinha, pescada, corvina, garoupa e linguados; ou que realizam migrações sazonais, como a tainha, a anchova e o olhete. Abaixo, encontram-se as principais espécies capturadas, seu ciclo de vida e estado de explotação. 



 
 

 

Anchova –Pomatomus saltatrix- A anchova é uma espécie cosmopolita que vive em regiões temperadas quentes e subtropicais dos dois hemisférios. Na APABF representa um dos principais recursos pesqueiros das comunidades artesanais. Os juvenis ocorrem nas regiões estuarinas, onde são capturados com redes de emalhe. Os adultos realizam migrações sul-norte, possivelmente relacionadas ao deslocamento de suas presas, e são alvo da pesca de emalhe costeiro (de fundo e de superfície) durante os meses de inverno e primavera no sul de Santa Catarina (LUCENA, O’BRIEN e REIS, 2000; REIS,VIEIRA e DUARTE, 1994.; KRUG e HAIMOVICI, 1991). O emalhe de superfície empregado para a captura da anchova é chamado de rede alta ou rede boiada, e estudos indicam que a pesca acidental de tartarugas, aves e mamíferos por este petrecho é elevada (CARDOSO e HAIMOVICI, 2011; SECCHI, KINAS e MUELBERT, 2004). Estudos realizados com enredamento de baleias franca em Santa Catarina não especificaram o tipo de rede de pesca (PONTALTI e DANIELSKY, 2011), mas pela época do ano, altura e posição na coluna da água é provável que a rede alta seja a principal responsável por estes enredamentos. Não há dados de desembarque pela frota artesanal em Santa Catarina nem avaliação do estado de exploração. 
Corvina – Micropogonias furnieri - Reproduz-se durante a primavera e início de verão, próximo à desembocadura dos estuários, que são importantes áreas de criação da espécie. Parte dos indivíduos matura aos 18-20 cm no estuário, mas outros juvenis migram para o mar onde completam a maturação aos 30-40 cm. A espécie atinge até 70 cm de comprimento total e idade de 40 anos (VAZZOLER, 1971). Existe restrição ao tamanho mínimo de captura. Os adultos são um importante recurso dentro da APABF para as pescarias artesanais de emalhe, enquanto que os juvenis são alvo da pesca artesanal (emalhe e tarrafa) e amadora (linha) dentro dos estuários. Não existem trabalhos recentes sobre a biologia da corvina. A intensa explotação deste recurso pelas frotas artesanais e industriais produziu modificações na estrutura populacional, e o estoque encontra-se plenamente explorado (HAIMOVICI e UMPIERRE, 1996). 
Garoupa – Epinephelus marginatus – Distribui-se do Espírito Santo até a Argentina. Vive em fundos rochosos (parceis e lajes) até cerca de 50 m de profundidade, e nas rochas às saídas dos estuários (FISCHER, PEREIRA e VIEIRA, 2011). Espécie hermafrodita que matura sexualmente como fêmea e aos 20 anos sofre reversão sexual para macho. Na APABF a pesca desta espécie ocorre principalmente entre março e abril. Em adição à pesca de pequena escala, a garoupa é alvo da exploração por pescadores amadores. A garoupa foi classificada como vulnerável à pesca pelo MMA (Port. 445/2014). 
Linguados – Paralichthys spp. – Os linguados pertencentes a este gênero ocorrem desde o Rio de Janeiro até Argentina. São peixes bênticos de fundos arenosos ou rochosos, encontrados desde os estuários até a plataforma com 20 m de profundidade. A reprodução ocorre na primavera. Possui alto valor comercial. Não existem avaliações de estoque das duas espécies pertencentes ao gênero que ocorrem na APABF. 
Olhete – Seriola lalandi – Distribui-se na região subtropical de todos os oceanos. Os adultos ocorrem em regiões costeiras e oceânicas sobre parceis e lajes. Eventualmente entra em estuários. Cardumes de juvenis ocorrem mais afastados da costa, próximo à queda da plataforma. Não existem avaliações de estoque disponíveis. 
Papa-terra – Menticirrhus littoralis e M. americanus – Ocorre em águas costeiras de pouca profundidade, estuários e zonas de arrebentação. A frota artesanal na APABF captura esta espécie dentro dos estuários e na plataforma interna, com redes de emalhe principalmente. 



 
 

 

Sofre pressão da pesca amadora que utiliza anzol e linha. Não existem avaliações de estoque disponíveis. 
Pescadinha real – Macrodon atricauda - É uma espécie de tamanho relativamente pequeno, com comprimento máximo de 45 cm. A desova ocorre entre dezembro e abril na área adjacente à Lagoa dos Patos, e no inverno migra para o norte até a região do Cabo de Santa Marta (YAMAGUTI, 1979). O estoque tem sido intensamente explorado e vem sofrendo um declínio constante de biomassa, com risco de colapso (CARDOSO e HAIMOVICI, 2015). 
Pescada olhuda ou Maria-mole – Cynoscion guatucupa - Atinge tamanho máximo de 60 cm. Os adultos ocorrem em profundidades inferiores a 50 m em especial no outono e primavera, e os juvenis menores de 10 cm só ocorrem em águas costeiras entre o verão e o outono (HAIMOVICI, MARTINS e VIEIRA, 1996). O estoque explorado no Brasil é compartilhado com o Uruguai e Argentina e não existem avaliações de abundância que abranjam toda a área de distribuição (HAIMOVICI e MIRANDA, 2007). 
Tainha- Mugil liza - No outono, extensos cardumes de tainhas deixam os estuários da Argentina, Uruguai e sul do Brasil numa migração reprodutiva em direção ao norte. A desova ocorre sobre a plataforma em junho entre a região norte de Santa Catarina e o litoral do Paraná (LEMOS et al., 2014). Durante esta migração, época de vulnerabilidade reprodutiva, a tainha encontra-se disponível à pesca desde o Rio Grande do Sul até o litoral de São Paulo, representando um recurso pesqueiro sazonal importante para as frotas industrial e artesanal (MIRANDA, MENDONÇA e CERGOLE, 2006; BRANCO e REBELO, 1994). Nos anos 1980, a maior parte (84%) da captura da tainha nas regiões sudeste e sul do Brasil era realizada pelo segmento artesanal. A partir de 2000, o colapso da pesca da sardinha-verdadeira e a abertura do mercado de comercialização das gônadas fizeram com que este padrão se invertesse, e as capturas efetuadas pelo setor industrial (traineiras) passaram a predominar (BRASIL, 2015; MIRANDA, MENDONÇA e CERGOLE, 2006). A constatação de que causas naturais e antrópicas vinham afetando o equilíbrio populacional da espécie aumentou as preocupações do Ministério do Meio Ambiente (MMA) com a sustentabilidade da utilização da tainha como recurso pesqueiro. Em 2004, a tainha foi classificada como uma espécie ameaçada de sobrexplotação (IN MMA nº 5, de 21 de maio de 2004) e em 2015 foi implantado o Plano de Gestão para a espécie (BRASIL, 2015). Dentro da APABF a pesca é realizada com arrastão de praia, redes de calão, emalhe, caça e malha e emalhe anilhado. A permissão para uso deste último petrecho, mais eficiente que os demais, ficou restrita a 77 embarcações em 2015. Sessenta e quatro por cento das embarcações autorizadas pertencem a pescadores da APABF (Laguna com 24, Garopaba com seis e Pinheira com 19). 
Sardinha – Sardinella brasiliensis -A sardinha-verdadeira é uma espécie costeira, que se distribui ao longo da plataforma continental entre o Cabo de Santo Tomé (RJ) e o Cabo de Santa Marta Grande (SC), normalmente entre profundidades de 30 a 100 m. Apresenta crescimento rápido e maturação precoce – a idade de primeira maturação é de um ano com um comprimento de 168 mm. Poucos indivíduos sobrevivem ao segundo ano de vida e a longevidade raramente ultrapassa quatro anos (CERGOLE e VALENTINI, 1994). A reprodução ocorre na primavera e verão (outubro a março) (ISAAC-NAHUM et al., 1988). Os juvenis de sardinha são capturados para serem utilizados como isca-viva para a pesca do bonito-listrado. As sardinhas jovens são capturadas perto da costa até 20 m de profundidade (IBAMA, 1991).As capturas comerciais apresentaram grandes oscilações a partir da década de 1970, e o início dos anos 2000 foi marcado por grande redução nas capturas, comprometendo a viabilidade comercial das pescarias.Devido às características de seu ciclo 



 
 

 

de vida, a abundância da sardinha-verdadeira sofre influência direta das variações ambientais que, associadas a intenso esforço de pesca e ao fracasso no processo de gestão do uso sustentável do recurso, levou a pescaria a uma crise de depleção do estoque, com reflexos sociais e econômicos importantes, culminando com uma situação sem precedentes na história de sua explotação (DIAS NETO e CERGOLE, 2011). 
 

 
Unidades de beneficiamento e comercialização de pescado 
 
 O processo de industrialização do pescado envolve a captura, a conservação, o beneficiamento (processamento, elaboração de produtos, embalagem), o transporte e a comercialização. OLIVEIRA (1988) destaca que as infraestruturas precárias de beneficiamento e comercialização de pescado não atendem às exigências higiênico-sanitárias da legislação vigente, e obrigam o pescador artesanal a comercializar o pescado com atravessadores, criando uma relação de dependência que aumenta a cadeia produtiva e eleva o preço final do pescado. Efetivamente, nos municípios que compõem a APABF como, por exemplo, Palhoça, 80% dos peixes e 95% dos camarões produzidos são comercializados no próprio local para atravessadores. Pequenas partes vão para o consumo familiar ou venda direta ao consumidor na beira da praia (IBAMA, 2005; SEVERO, 2008). A pequena parte de pescado capturado que é vendida diretamente para o consumidor foi proibida com a criação do “PROGRAMA DE PROTEÇÃO JURÍDICO-SANITÁRIO DE CONSUMIDORES DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (POA)” pelo Ministério Público de Santa Catarina, cujo prazo de adequação encerrou em fevereiro de 2016. Em adição, a falta de estruturas para beneficiamento e venda faz com que produtos de alto valor agregado como, por exemplo, ovas de tainha, não sejam aproveitados comercialmente pela população pesqueira local. 

 
Impactos ambientais das pescarias 

 
Das diversas pescarias praticadas na APABF, a pesca de emalhe, por seu volume e abrangência, é a que, possivelmente, causa os maiores impactos ao ambiente. Estes impactos estão relacionados, principalmente, aos descartes e capturas acidentais. Com relação aos descartes, as principais espécies envolvidas são a savelha (Brevoortia pectinata), maria-luiza (Paralonchurus brasiliensis), e o peixe-porco. Nas capturas acidentais de outros grupos zoológicos foram citados gastrópodes, caranguejos, siris, bolachas e estrelas do mar, além de polvos e lulas (CARDOSO e HAIMOVICI, 2011). No caso dos vertebrados superiores, tartarugas, pinguins e outras aves marinhas, e mamíferos marinhos são os mais frequentes (CARDOSO e HAIMOVICI, 2011; CARDOSO et al., 2011). 

 
Interações entre a pesca e a baleia franca 

 
Dentre os diferentes petrechos utilizados pelos pescadores na APABF, os emalhes costeiros de fundo e superfície usados durante as pescarias de inverno são os principais 



 
 

 

responsáveis pelas interações negativas com aves marinhas (CARDOSO et al., 2011) e a baleia franca (ZAPPES et al., 2013). Uma pesquisa realizada por ZAPPES e colaboradores (2013) com 33 pescadores da região de Garopaba indicou que pouco mais da metade dos entrevistados reconhecem a existência de interações negativas entre a pesca e a baleia franca, que danificam as redes de pesca. 
 

Lacunas de conhecimento 
 

1. São poucas e defasadas as informações estatísticas oriundas de monitoramento contínuo da atividade pesqueira para estudos em avaliação de estoques e dinâmica populacional que subsidiem políticas públicas e o Plano de Manejo da APABF; 2. Não existe um cadastramento dos pescadores (comerciais e não comerciais) que extraem produtos da área da APABF, nem qual o volume e as características dos pescados capturados;  3. Estudos de caráter social, biológico, econômico, ambiental e tecnológico da atividade pesqueira são pontuais. Não há estudos direcionados e abrangentes que permitam caracterizar a pesca na APABF de forma multidisciplinar; 4. Não existem políticas de incentivo para o uso de instrumentos tecnológicos adequados (tecnologias de pesca limpas) na captura, beneficiamento, armazenamento, distribuição e comercialização; 5. Não há informações sobre a cadeia produtiva que permitam estabelecer uma estratégia de agregação de valor, comercialização e valorização dos produtos oriundos da pesca artesanal da região; 6. Não há informações que suportem a implantação de um selo ecológico do pescado capturado da APABF. 
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