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Projeto de Proteção dos Recursos Pesqueiros do Saco de Mamanguá. 
Parati - Rio de Janeiro. 

Proponente: Associação de Moradores e Amigos do Saco de Mamanguá AMAM & 
Prefeitura Municipal de PARAT!. 

Responsáveis: 
Coordenador: 

Paulo J. N Nogara (Biólogo com Mestrado em Gerenciamento dos Recursos 
Marítimos) 

Consultor técnico: 
Marcelo Vianna (Biólogo com Mestrado em Zoologia e Doutor em Ecologia e Recursos 

Naturais) 

Resumo: 
O ecossistema· estuarino do Saco de Mamanguá (SM) também é um criadouro 

natural de inúmeras espécies de organismos marinhos de interesse econômico, tais como 
o camarão-branco e o robalo, contribuindo desta forma para o aumento da produtividade 
pesqueira de toda a baia da Ilha Grande - RJ. A ação ilegal dos barcos de pesca 
comercial de camarão. através do arrasto de fundo, vem causando uma diminuição 
gradativa dos recursos pesqueiros com conseqüências ambientais-sociais e econômicas. 
Destes recursos dependem as 120 famílias que habitam o Saco de Mamanguá e os 4.700 
pescadores que trabalham no setor pesqueiro da Baia da Ilha Grande. A comunidade de 
pescadores artesanais do S.M, juntamente com técnicos da área, desenvolveram os 
DEAs (dispositivos de exclusão de arrasto) que visam conter este tipo de pesca 
predatória. O projeto contempla a implantação e o monitoramento dos DEAs, e a 
caracterização da pesca tradicional no SM utilizando a CPUE como indicativo da 
eficácia dos dispositivos. 

Apoio: 
• SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE 

DE PARATI 
• COLONIA DE PESCADORES DO MUNICÍPIO DE PARA TI 
• IBAMA I PARA TI ~ APA DE CAIRUÇÚ 
• IEF (INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS DO RlO DE JANEIRO) 
• CAPITÂNIA DOS PORTOS DE PARATI 
• INSTITUTO DE PESCA DE SÃO PAULO 
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1. Introdução: 

O presente projeto é resultado de inúmeras reuniões entre os moradores do Saco 
de Mamanguá objetivando a busca de soluções para PROTEGER esta região da pesca 
de arrasto de fundo. O processo de degradação decorrente deste tipo de pesca, praticada 
por embarcações da frota comercial vem acarretando a diminuição de recursos 
pesqueiros e consequentemente comprometendo a capacidade de sobrevivência da 
comunidade pesqueira do Saco de Marnanguá com a perda de seus traços culturais. 
Desta maneira, este projeto representa uma proposta de recuperação tanto de aspectos 
ambientais do Saco de Mamanguá quanto dos aspectos sócio-economicos e culturais de 
sua comunidade. 

O Saco de Mamanguá é conhecido como o mais importante complexo estuarino 
do município de Paraty, servindo como lugar de criadouro e berçário de diversas 
espécies marinhas, alem de agir como filtro natural, retendo sedimentos e matéria 
orgânica proveniente do continente e contribuindo portanto para a manutenção da 
qualidade das águas de toda a Baía da Ilha Grande. O manguezal que se localiza ao 
fundo do Mamanfuá é bem conservado e a qualidade de seus ecossistemas costeiros 
ainda é excelente. Uma variedade de recursos marinhos que inclui 100 espécies de 
peixes, duas de camarão, duas de siri e inúmeras espécies de outros organismos que 
vivem ali permanentemente ou dependem destes ecossistemas em algum estágio de seu 
ciclo de vida (Ávila, 1995). O Mamanguá é habitado por uma população caiçara de 
cerca de 120 famílias, aproximadamente 800 pessoas que dependem diretamente destes 
recursos para sua sobrevivência (Diegues & Nogara, 1994). 

Cabe ainda ressaltar que os complexos estuarinos, como o Saco de Mamanguá, 
são os ecossistemas de maior importância do ponto de vista da pesca, já que 
aproximadamente 90 % dos peixes marinhos consumidos pelo homem são provenientes 
de zonas costeiras e, destes, cerca de dois terços dependem direta ou indiretamente dos 
estuários e mangues (Branco & Rocha, 1980 apud Avila, 1995 ). 

Somando-se os empregos diretos aos indiretos, a pesca ainda representa a maior 
fonte de oferta de postos de trabalho no município de Paraty. Entretanto, nos últimos 
anos o nível de captura das espécies comerciais vem caindo drasticamente, gerando 
desemprego e problemas econômicos. Dentre as causas deste declínio, destacam-se: (I) 
a degradação dos ecossistemas costeiros e estuarinos; e (li) a sobrepesca das espécies de 
valor comercial, devido em grande parte a utilização de métodos ilegais e pouco 
seletivos como o arrasto de fundo em ecossistemas protegidos, como vem acontecendo 
no Saco de Mamanguá. 

1 Programa de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Contribuinte à Baía da Ilha Grande. 
Volume T - Diagnóstico Ambiental da Baía da Ilha Grande. 1997 



2. Localização e Caracterização sócio-ambiental do Saco de Mamanguá. 

O Saco de Mamanguá localiza-se entre as latitudes 23º14', 23º18'S e longitudes 
44º36', 44º39'W, a sudeste da Baia da Ilha Grande, no município de Paraty, estado do 
Rio de Janeiro (mapa 1). 

O Saco de Mamanguá é uma reentrância do mar, tipo "ria'" de aproximadamente 
8 km de comprimento e média de 1 km de largura. com profundidade máxima de I O m 
em sua entrada decrescendo em direção ao fundo. Apresenta pequena rede de drenagem 
e um vasto sistema de manguezal em sua parte posterior (figura 1 ). Conhecido como 
"fjord tropical" esta região esta inserida no domínio da Mata Atlântica apresentando 
uma grande biodiversidade sendo sua zona aquática caracterizada como um ecossistema 
estuarino lagunar vertical e longitudinalmente bem misturado, tido como uma 
importante área de criação e reprodução de organismos marinhos do estado do Rio de 
Janeiro (Ambrósio et al., 1991, Ávila, 1995; Gasalla, 1995). 

Segundo Ambrósio et ai. iop. cit.), as análises das variações espacial e temporal 
das propriedades hidrográficas e da circulação, indicam que a região apresenta 
características não usuais de sistema estuarino; em decorrência das correntes de maré 
pouco intensas associadas a fraca circulação gravitacional, devido à pequena descarga 
de água doce. Em termos de estratificação de salinidade é do tipo bem misturado, com a 
estrutura térmica também fracamente estratificada. Em termos de dinâmica de 
circulação, pode ser considerado um sistema de baixa energia, com velocidade média de 
corrente de 14 cm/s. De acordo com Furtado (apud Ávila, 1995) a sedimentação pelítica 
indica condições de baixa energia pela deposição intensa de lama. 

O Mamanguá é habitado por uma comunidade caiçara de aproximadamente 800 
pessoas que dependem diretamente dos recursos naturais do local para a sua 
subsistência. A singularidade da relação existente entre a população local e o meio 
ambiente foi determinante à criação, em 1992, da Reserva Ecológica da Joatinga - 
R.E.J, sob jurisdição do Instituto Estadual de Florestas ([EF) do Rio de Janeiro. Logo 
após a criação da R.E.J, a Universidade de São Paulo, representada pelo 
NUP A UB/USP3 começou a realizar uma série de estudos na região objetivando um 
melhor conhecimento do Saco de Mamanguá. Os resultados destes estudos foram 
publicados em Diegues e Nogara, 1994, O nosso lugar virou parque: Estudo Sôcio 
Ambiental do Saco de Mamanguá-Paraty-Rl NUPAUB;USP: 187 p. Este estudo 
enfatiza o enorme conhecimento e dependência que a população local tem do meio 
ambiente, demostrando e apoiando a sua permanência nesta área de reserva. 

Tabela 1. Censo da população do Saco de Mamanguá 
(Fonte: Diegues e Nogara, 1994) 

119 famílias 
527 habitantes (218 crianças) 
26 casas de veranistas 
4 Igrejas 
3 Escolas 
T Posm dP S:11í rir 

2 Ria, é a denominação geológica dada às entradas de mar formadas, geralmente, pelo afogamento de 
desembocaduras fluviais (Suguio. 1992) 
3 Núcleo de Apoio à Pesquisas sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras 3 



Em Díegues & Nogara ( 1994 ), foi verificado que a população tradicional do 
Saco de Mamanguá enfrenta sérios problemas relacionados a: depredação dos recursos 
pesqueiros decorrente da pesca de arrasto de fundo, falta de trabalho e de perspectivas 
de desenvolvimento, saúde, educação, acúmulo de lixo, falta de comunicação e de 
transporte para a cidade de Paraty. 

3. Bases Legais para uma devida Proteção. 

O processo de degradação que ocorre no Saco de Mamanguá tem como causa 
principal a pesca do camarão branco (Penaeus shmiffi), que é praticada através do 
arrasto de fundo em parelha ou com portas por tangone ou popa. Os mecanismos de 
controle e fiscalização que deveriam garantir o disposto nas leis abaixo mencionados 
são ineficientes ou inexistem. 

A área em questão (Saco de Mamanguá) é protegida por lei ambiental desde 1987~ Lei 
de nº 03, de 23 de fevereiro de 1987 da SUPERINTENDÊNCIA DO 
DESENVOLVIMENTO DA PESCA - SUDEPE, que no uso de suas atribuições que 
lhe confere o Decreto nº 73.632, de 13 de fevereiro de 1974, tendo em vista o disposto 
nos artigos 33 e 39 do Decreto Lei nº 221 de 28 de fevereiro de 1967, e que consta do 
Processo S/0178/87 resolve em seu 

ARTIGO . 1 º - Proibir a pesca de arrasto pelos sistemas de portas e parelhas nos locais 
abaixo discriminados: 

I - Interior do SACO DE MAMANGUÁ até a área limite entre a Ponta do Escalvado e 
a Ponta do Buraco. 

Além disto, o Saco de Mamanguá está inserido em 2 unidades de conservação 
que se sobrepõe - em âmbito federal A Área de Proteção Ambiental (APA) do 
Cairuçú, sob jurisdição do IBAMA, instituída em 1983, e em ãm bito estadual a 
Reserva Ecológica da Juatinga sob jurisdição do Instituto Estadual de Florestas do 
Rio de Janeiro, desde 1992. 

Na Legislação básica da AP A do Cairuçú encontra-se ainda no 

ARTIGO 6º # 5° - Visando impedir a pesca predatória nas águas marítimas ou 
interiores da APA de Cairuçú e nas suas proximidades, será dada especial atenção ao 
cumprimento da legislação pertinente da SUDEPE. 

Como se não fosse suficiente as leis federais e estaduais acima citadas para 
comprovar a importância das funções ecológicas e socio-econômicas do Saco de 
Mamanguá, justificando assim uma devida proteção. Existe ainda a Área de Proteção 
Ambiental (APA) Municipal da Baia de Parati, sob responsabilidade da Secretaria de 
Meio Ambiente de Parati, que tem como objetivo impedir a pesca de arrasto, o que 
poderia contribuir significativamente para a recuperação da pesca no município de 
Parati, sobretudo de espécies como o camarão, a pescada branca e o robalo. 

4 



O Programa de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia 
Contribuinte à Baía da Ilha Grande - Diagnóstico Ambiental da Baía da Ilha Grande e 
Planos de Ação e Estratégia de Gestão, realizados pela MMA, através do Programa 
Nacional do Meio Ambiente em 1997, também apoia a proteção do Saco de Mamanguá 
através da criação de uma unidade de proteção marinha. 

4. Objetivo Geral 

• Contenção da pesca ilegal no Saco de Mamanguá através da construção, 
implantação e monitoramento de Dispositivos de Exclusão de pesca de Arrasto de 
fundo (DEA); 

Objetivos Específicos 

• Recuperar os recursos pesqueiros locais através da proteção desta área de criadouro 
natural, garantindo a reprodução e crescimento de juvenis, favorecendo o aumento 
da produtividade biológica de toda a região da baia da Ilha Grande; 

• Manutenção da integridade funcional do ecossistema de substrato não consolidado 
do Saco de Mamanguá danificado atualmente pela ação do arrasto; 

• Garantir fonte de alimentação e acréscimo de renda aos pescadores artesanais e 
moradores tradicionais do Saco de Mamanguá. 

• Manutenção dos traços culturais das comunidades tradicionais litorâneas, "caiçaras". 

5. Justificativa. 

Diante de tantas ferramentas legais de âmbito federal, estadual e municipal, é 
inaceitável verificar que os barcos de arrasto continuem entrando no Saco de Mamanguá 
e realizando atividades ilegais em plena luz do dia. O cumprimento da lei que proíbe a 
prática da pesca de arrasto em seu interior significa um enorme beneficio não só aos 
moradores do Saco de Mamanguá que depende diretamente de seus recursos para 
sobrevivência, como também urna esperança aos pescadores do município que terão o 
aumento e a garantia de produtividade na captura de espécies marinhas a médio e longo 
prazo. 

O Saco de Mamanguá é reduto de urna população de caiçaras que tem seu modo 
de vida tradicional baseado em uma multiplicidade de atividades de subsistência 
(Diegues e Nogara 1994). As atividades tradicionais corno a pesca artesanal, a pequena 
agricultura, o artesanato e a coleta de crustáceos e moluscos são combinadas com as 
atividades mais modernas ligadas ao turismo e prestação de serviços como: o trabalho 
de caseiro, o transporte de turistas e a construção cívil. O calendário de realização destas 
atividades é marcado por fatores naturais; no verão existe uma intensificação nas 
atividades de pesca, artesanato e transporte de turistas, já no inverno a agricultura e a 
construção civil predominam. É exatamente a articulação dessas diferentes atividades 
que caracteriza o modo de vida das comunidades tradicionais litorâneas. 5 



A pesca artesanal exercida pela população do Saco de Mamanguá é seletiva e 
caracterizada pelo uso de métodos tradicionalmente adaptados a captura dos recursos 
existentes na região, como; camarão branco, robalo, parati, tainha, corvina, pescada 
branca entre outras espécies típicas de estuários. Estes recursos são capturados 
utilizando rede de espera, rede de tresmalho, tarrafa, covo e linha de mão. A pesca é 
exercida a partir de canoas de madeira e a organização e força de trabalho é baseada nas 
relações familiares e no conhecimento empírico do pescador. 

Deve-se ressaltar que apesar de vários moradores também realizarem outras 
atividades, a prática da pesca significa a busca de alimento e proteína para a dieta 
familiar, além de constituir um dos maiores fatores culturais do modo de vida caiçara. 
Assim sendo, a depredação desses recursos significa não somente a perda da capacidade 
de sobrevivência da comunidade de caiçaras do Saco de Mamanguá bem como de seus 
traços culturais. 

Por outro lado, com a proteção do Saco de Mamanguá, criar-se-á um reduto da 
pesca artesanal que poderá ser explorada como um grande atrativo turístico gerando 
divisas ao município de Paraty, sem descaracterizar as comunidades tradicionais. 

Impacto da pesca de arrasto de fundo. 

A F A04 realizou um levantamento mundial de dados de captura e rejeito5 

(descarte) referentes aos principais métodos de pesca demonstrando seus impactos 
ambientais e sócio-econômicos (Alverson et al., 1994). Esse estudo indica que 27 
milhões de toneladas de peixes e outros organismos marinhos são rejeitados por ano. 
Sendo que a pesca de arrasto de camarão realizada nos países tropicais é responsável 
por 1 /3 desse valor, gerando a maior proporção de rejeito que qualquer outro método de 
pesca. 

De acordo com este estudo, a pesca de camarão que ocorre na costa brasileira é o 
septuagésimo método de pesca que mais gera rejeito. Para cada quilo de camarão 
embarcado na costa brasileira, são rejeitados nove quilos de fauna acompanhante. 
Entretanto estudos recentes (Vianna, 1998), mostram que para o sul do Rio de Janeiro e 
norte de São Paulo esses valores podem ser maiores e que o material descartado é 
composto em grande parte por peixes jovens. 

4 F ood and Agriculture Organization of the U nited Nation. F AO, 1994 - A global assessment of fisheries 
bycatch and discards 
5 O termo "rejeito" aqui utilizado faz referência a fauna acompanhante composta por organismos sem 
tamanho ou sem valor comercial que são capturados junto com as espécies de interesse econômico, sendo 
consecutivamente rejeitados e devolvidos já mortos, ao mar 



Figura 1: Motivos para rejeitar a fauna acompanhante em 4 áreas de pesca no 
Golfo de Maine (EUA). 

100 Ili outros motivos Porcentagem 
total de 80 
rejeito 
(peso) 60 

D espécie sem mercado 

o 
Pesca de camarão 

Fonte: Alverson et. al., 1994 - A global assessment of fisheries bycatch and discards 

Conforme mostra a figura 1, os motivos do rejeito variam desde a não existência 
de mercado para a espécie em questão, indivíduo menor que o tamanho mínimo 
legalmente permitido e /ou espécie com baixo valor de mercado. No caso do Brasil, 
Conolly (apud Alverson et al., 1994) indica que 50 % das espécies capturadas pelo 
arrasto de fundo, são compostos de espécies juvenis com tamanho e peso inferior ao 
permitido, sendo esta porcentagem aumentada para a região da divisa do estado do Rio 
de Janeiro e São Paulo (Vianna, 1998). 

A ação desse tipo de pesca tem causado depleção nos estoques dos organismos 
costeiros em taxas alarmantes no mundo inteiro. A superexplotação produzida pela 
prática da pesca de camarão, através da técnica de arrasto de fundo, como a que ocorre 
dentro do Saco de Mamanguá é altamente destrutiva. Como afirma Ávila ( 1995) e 
Vianna (1998), a ação desse tipo de pesca não só interfere no equilíbrio das populações, 
pela captura excessiva de indivíduos muito jovens, como também pela destruição dos 
recursos que compõem a cadeia alimentar. Em decorrência disso, verifica-se uma 
redução na produtividade natural dessas regiões costeiras e até mesmo a eliminação de 
espécies ecológica e economicamente importantes, com conseqüências sociais graves. 
Como resultado desse processo tem-se o rompimento de associações biológicas e o 
surgimento de problemas sociais ocasionados pela queda na produção da principal 
atividade dessas populações litorâneas, a pesca. 

Sem dúvida, a pesca de camarão constitui hoje um dos maiores agressores aos 
estoques pesqueiros. Alem disso, como os arrasteiros vem operando cada vez mais 
próximos da costa, além de causar depleções nos estoques, destroem redes de espera e 
outros petrechos de captura tradicionais e representam forte concorrente para o pequeno 
pescador mais seletivo. 



Iniciativas propostas para um melhor gerenciamento da pesca. 

A crise no setor pesqueiro é de escala mundial. Inúmeros países vem 
enfrentando esta situação e desenvolvendo estratégias de gestão que visam um maior 
controle sobre os métodos de pesca, o volume capturado, a definição de épocas de 
defeso e sobretudo a proteção dos ecossistemas propícios a reprodução e recrutamento 
dos organismos marinhos. Na costa sudeste brasileira, Vianna (1998) sugere algumas 
ações, inclusive a utilização de DEAs como uma medida auto implementável para 
mitigar o impacto causado pelo arrasto camaroeiro. 

Projetos com recifes artificiais foram iniciadas nos EUA e no Japão desde o 
século XIX e atualmente além desses países, a Tailândia, Malásia, Filipinas, Singapura, 
Taiwan, Espanha, França e Canadá também possuem programas nacionais de recifes 
artificiais. Nota-se que no Japão, estas estruturas visam a atração de peixes e a criação 
de fazendas marinhas .. Os Estados Unidos já tem uma visão mais voltada para a criação 
de ambientes propícios a pesca recreativa. Os países do Mediterrâneo usam recifes 
como proteção do fundo marinho e criação de reservas marinhas. 

No Brasil, tendo-se em vista que as atividades de fiscalização que deveriam 
garantir o disposto nas leis são ineficientes ou inexistem, algumas experiências recentes 
com recifes artificiais e com a criação de parques/reservas marinhos também vem 
apresentando resultados positivos. Podemos citar o projeto desenvolvido no Paraná, 
onde está sendo criado um parque marinho composto por recifes artificiais feitos de 
concreto, contando com o apoio da Capitânia dos Portos, de ONGs ambientalistas e do 
grupo Votorantin. Outros projetos foram propostos em Bertioga, Ilha Bela, Ubatuba, 
Angra dos Reis e no Ceará. Todas estas experiências visam a criação de áreas de 
exclusão de arrasto, fornecendo um novo tipo de habitat para o desenvolvimento de 
comunidades típicas de fundo rochoso, o que tem grande apelo para as atividade 
turísticas de mergulho. 

Uma outra iniciativa ocorre em Arraial do Cabo (RJ), onde foi-se criada uma 
reserva extrativista (RESEX) em 1997 objetivando a proteção de uma área para a pesca 
artesanal. Esta iniciativa se assemelha mais com os objetivos da proposta da 
comunidade do Saco de Mamanguá, pois realmente parte da comunidade local e visa 
somente a proteção de uma área tradicional de pesca artesanal. 

6. Participação comunitária. 

Como já foi mencionado anteriormente, este projeto é baseado em 
reivindicações legítimas da própria comunidade tradicional do Saco de Mamanguá. 
Inúmeras vezes foi-se cobrado e pleiteado uma correta e sistemática fiscalização da 
Secretaria do Meio Ambiente de Paraty e do IBAMA. Entretanto estas instituições não 
possuem barcos próprios no município de Paraty, o que impossibilita tal operação. 
Mesmo assim, durante o presente ano de 1998, a Secretaria de Meio Ambiente de 
Paraty, alugou uma lancha e conseguiu realizar um trabalho de fiscalização e coibição 
durante alguns meses. Entretanto, o alto custo da operação de fiscalização somadas às 
pressões políticas dos grupos ligados a pesca de camarão não permitem que esta 
operação seja efetiva a médio e longo prazo. Notou-se claramente (segundo observações 
dos pescadores tradicionais) que durante o período em que não ocorreu a pesca de 



arrasto dentro do Mamanguá várias espécies de peixes (pescada branca, robalo, taínhas 
e outras) que não apareciam mais, voltaram a freqüentar o sistema estuarino o Saco de 
Mamanguá. Diante desta realidade, a população local vem intensificando a busca de 
uma solução real para o cumprimento da lei que proíbe a ação dos barcos de arrasto. 
Tanto é verdade que junto a este projeto segue uma lista dos moradores que apoiam e 
participam desta iniciativa de co-gestão e implantação dos DEAs. Além disto, os 
moradores se comprometem a realizar a construção dos DEAs em mutirão e inclusive a 
ajudarem na instalação dos mesmos nos locais predefinidos por eles. Os proprietários de 
sítios na região também apoiam esta iniciativa, se propondo a implantar as referidas 
bóias de aviso quanto a presença dos DEAs. 

7. Memorial descritivo dos DEAs e dos ninhos (ver anexo, detalhes). 

O Saco de Mamanguá já foi submetido a um projeto piloto de implantação de 
recifes artificiais feitos de pneus velhos. Entretanto houve resistência por parte da 
população local quanto ao material utilizado; a efetividade do mesmo no impedimento 
da pesca de arrasto; a possibilidade de terem suas redes de espera também danificadas 
pelo fato destas estruturas serem verticais e; a possibilidade de atraírem o turismo de 
mergulho e caça submarina, que a grosso modo, não trará nenhum beneficio real a 
comunidade, mais sim, uma outra forma de competição pelo espaço. 

Diante destes receios, a própria comunidade local do Saco de Mamanguá 
desenvolveu uma estrutura que difere largamente dos recifes artificiais de pneu, mais 
que segundo os mesmos, atende aos objetivos de criar um obstáculo fisico à operação 
dos barcos de arrasto de fundo. A própria comunidade definiu a estrutura (figuras 4 e 5) 
e os locais ideais para a implantação dentro do Saco de Mamanguá. 

As estruturas propostas são placas de concreto de 1 m2 por 15 cm de altura, com 
fundo côncavo e bordas inclinadas em ângulo de 45°. Por entre esta estrutura serão 
atravessados três vergalhões de l /2 polegada encapados por um tubo de PVC de modo 
que na parte superior, estes vergalhões fiquem 20 cm para fora da placa e na parte 
inferior fiquem 15 cm enterrado no substrato. Na parte superior, ainda será implantada 2 
alças que visam facilitar a implantação e o monitoramento dos DEAs. 

A escolha por estruturas que se acomodam no substrato e não são verticais, 
justifica-se diante da impossibilidade destas serem rebocadas pelos barcos de arrasto, 
fato que já ocorreu com módulos de pneus. Uma outra vantagem destas estruturas é o 
fato delas não oferecerem nenhum perigo a navegação e de não danificarem as redes de 
espera dos pescadores artesanais. O fundo concavo e os vergalhões que atravessam na 
parte inferior visam um aumento da estabilidade dos DEAs sob o substrato. As bordas 
inclinadas permitem que a rede de arrasto não ensaque o DEA 

Estas estruturas serão dispostas em 20 ninhos (3.30 x 4.50 m) de três unidades 
(DEAs) formando pequenos triângulos de 14.85 m2 no fundo arenoso e/ou lodoso do 
Mamanguá em locais estratégicos predefinidos pela comunidade local. A área total 
ocupada pelos 20 ninhos será de 297 m2 (] 4.85 m2 x 20). A escolha dos pontos de 
implantação é em função dos locais mais visados pelos barcos de arrasto (ver tabela de 
locaJízação). A pesca de arrasto não poderá ser feita nesse local sob pena de danificar a 
rede, como ocorre em fundos rochosos. 



Vista superior do DEA proposto para o Saco de Mamanguá 

Vista superior do DEA sob fundo lodoso (A) e arenoso (B) 

A B 

lo 



Vista inferior do DEA proposto para o Saco de Mamanguá 

Parte inferior do vergalhão 
(aumento de estabilidade) 

Fundo côncavo 

Vista lateral do DEA sob fundo arenoso (A) e lodoso (8) 

Vista lateral do DEA sob substrato. 

A B 

\ 1 



8. Método de Implantação e Monitoramento. 

A fase inicial do trabalho consistiu na divisão do Saco de Mamanguá em cinco 
zonas, considerando o grau de ensacamento e a impossibilidade de se operar o arrasto 
subindo e abaixando a rede mantendo uma velocidade adequada para a efetividade do 
arrasto. Desta maneira foram escolhos os pontos de fundeio dos exclusores de arrasto, 
em conjunto com a comunidade caiçara envolvida com a atividade pesqueira no Saco de 
Mamanguá. A indicação das áreas corresponde aos principais pontos de arrasto ilegal e 
não compromete a pesca tradicional do Mamanguá. Após a sugestão dos locais a serem 
protegidos a comunidade local, conjuntamente com os técnicos, elaborou o modelo do 
DEA apresentado neste projeto. 

Pretende-se realizar um levantamento mais detalhado sobre a fisiografia da área, 
onde os DEAs irão ser colocados, considerando profundidades, correntes e grau de 
batimento de ondas, além do tipo de sedimento. Estas informações serão obtidas através 
de registros nos pontos por mergulho. 

Com a área definida já caracterizada, será avaliado o modelo proposto do DEA e 
se necessário for, este será adequado de modo que seja o mais indicado para a região, 
tendo a função de impedir o arrasto de fundo e não comprometendo a navegação nem a 
pesca tradicional permitida. A construção dos exclusores terá o acompanhamento dos 
técnicos de modo que sejam cumpridos fielmente os desenhos dos DEAs e os problemas 
de confecção que venham a surgir possam ser resolvidos o mais rápido possível. 

O fundeio dos exclusores de arrasto nos pontos pré estabelecidos terá o 
acompanhamento de membros da comunidade, sendo cada ponto marcado por GPS 
(global position systemi e a colocação sobre o fundo, monitorada por mergulhadores. 
Toda a operação será documentada por fotos e filmada de modo a produzir material de 
divulgação do projeto. 

Anteriormente a instalação dos DEAs, a AMAM juntamente com o IBAMA, a 
Secretaria do Meio Ambiente de Paraty, o Instituto Estadual de Florestas e a Capitânia 
dos Portos deverão realizar uma vasta divulgação pública objetivando informar sobre a 
presença destas estruturas dentro do Mamanguá evitando desta maneira grandes danos. 
Paralelamente, pretende-se instalar na entrada do Saco de Mamanguá 2 placas contendo 
aviso sobre os riscos da pesca de arrasto dentro da região. 

Nos três primeiros meses cada zona de exclusão será monitorado por mergulho 
autônomo a cada 15 dias, sendo observado: deriva do ponto original de fundeio, 
desgaste dos materiais utilizados na construção, grau de enterramento no sedimento, 
presença de fragmentos de petrechos de pesca presos ao modulo e a bióta incrustada ou 
associada. Após esta fase inicial o intervalo do monitoramento será bimestral. 

Paralelo a colocação dos dispositivos de exclusão de arrasto, as artes de pesca 
tradicionais do Saco de Mamanguá deverão ser registradas e catalogadas, sendo 
considerado os tipos de petrecho de pesca, materiais utilizados na confecção dos 
mesmos, dados sobre comprimento dos petrechos e tamanho de malhas, áreas de 
atuação e espécies objetivo de cada pesca. 



De modo a acompanhar a evolução das capturas pesqueiras como um reflexo da 
exclusão do arrasto ilegal, alguns pescadores deverão ser escolhidos para serem 
monitorados em função da confiança nas informações fornecidas. Sendo registrado de 
cada pescador, periodicamente, o peso e número de pescados capturados por área com o 
esforço de pesca controlado. Estas informações serão trabalhadas como CPUE (captura 
por unidade de esforço) relativas a cada tipo de petrecho utilizado, considerando a 
sazonalidade e os quadrantes do Mamanguá. 

Com o objetivo de disponibilizar os resultados e o andamento do trabalho 
relatórios trimestrais deverão ser elaborados e fornecidos aos órgãos competentes e a 
comunidade da área, alem de publicações técnicas e cientificas em veículos pertinentes. 

9. Tabela de localização dos ninhos (3 DEAs) 

Ninhos Latitude Longitude 
1 23º 16' 39" S 44º38' 09" W 
2 23º 16' 45" S 44º 38'03"W 
3 23º 16' 09" S 44º 38'03"W 
4 23º 16' 18" S 44º 37' 57" W 
5 23º 15' 39" S 44º 37' 48" W 
6 23º 15' 42" S 44º 37' 39" W 
7 23º 15' 18" S 44º 37'42" W 
8 23º 14' 57" S 44° 37' 27" W 
9 23º 15' 00" S 44º 37' 18" W 
10 23º 15' 03" S 44º 37' 09" W 
11 23º 14' 42" S 44º 37' 12" W 
12 23º 14' 48" S 44º 37' 03" W 
13 23º 14' 24" S 44º 36' 54" W 
14 23º 14' 30" S 44º 36' 39" W 
15 23º 14' 21" S 44º 36' 48"W 
16 23º 14' 24" S 44º 36' 36" W 
17 23º 14' 30" S 44º 36' 24"W 
18 23º 14' 06" S 44º 36' 39" W 
19 23º 14' 12" S 44º 36' 30" W 
20 23º 14' 24" S 44º 36' 15" W 
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JLMº. SR. CAPITÃO DOS PORTOS DO IUO DE JANEIRO 
DADOS DO IN1ERESSAD0 OU SEU REPRESENTÀNTE LEOi\L: 

PREFEl!f:Q MUNICIPAL DE FAUATY - BENEDl~O JOSÉ MELO DA SILVA_ 

CPF - 172.233.007/44 

V cm sollcltar a \(. s•. que se digne conceder-lhe o parecer desse Minis; f!l io w1 
que diz respeito à Segurança da Navegação, e a Defesa Naclonal, sobre: 

( ) Instalação de------- 

( ) Construção de _ 

{ ) Regularização de------ 

( ) Reforma de------ 

(x) Implantação de DEAJC ----- 

( ) Outros-------· 

Local em questão SACO DO MAMANGUÁ - PAHATY - RJ 

Dispositivo legal pertinente: 

(X) Art. 4°, inciso 1, alínea h, da Lei 11.º 9.537 de 11/12/97 (NORMAM - 11). 

( x) Outros. 

Observações: * DEA - Disposi·~ivoa de Exclusão de Pesca de Ar- 

rasto de Fundo.--·. 

OUTHOS: Lei l!,ederal ( SUD:C."'PE) n !2 3 - 23;o;l/fl7 e Leis Muuici 
pais 685/84 e 744/87. 

28 /12 / g~ 
data 

'j)) 
/ 

José Poally~õnio Pereira Neto 
8'ortttrlo dt Agrlcultura, P11sc1 11 M1fo Amilll!lit 

Mnfcula 300,04 'I 
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l':1r:it\· " de dezembro ele 1 \l()~ 

Prefeitura Municipal de Paratv 

Secreturiu de Agriculturu, Pesca e Meio Ambiente 

S1. Secretário, 

Vi mos atra vés <lesta upresentar-l he nosso "J>wklo de Prolc<;ão e l:O-{ k,;t :in dos 
Recursos Pesqueiros do Sistema Estuarino do Saco do Ma111a11g11il··. · 

Sulicitamns-l he seu empenho nu v iuhi lização do mesm o. lendo cm v1•:t :1 : ttit· :1 
implcruentnção de ln! projeto trará enorme bencllciu não apenas :'! comunidud« do 
Mamanguá. mas a toda comunidade Paratiense, 

Se implementado o projeto, com o incremento da piscosidnde local. l!sl:11~11ms 

trocando a atividade do arrasto por uma atividade de maior lucratividade e que cresce a 
cada dia. qual seja, 11 pesca artesanal que associada ;\ ntividades turísticas. atrairá com 
certeza um grande volume de divlsus ao municlplo, 

O hoje "pescador de arrasto" com certeza compartilhará de tnis atividades l'lHII a 
comunidudc local, bastando apenns pequenas adaptações em seu negócio. 

Contando com o seu inestimável apoio, 

jl » '/ . . . ~.( . - . _·' ' 
... ~~_Ç:(_,,_(A-f,Q ,~l:..C_(,,1-~t~_.t (';-j\...t..~L(f({~ Cc:-<-e. _ , 
I\SSOCI/\Ç/\0 DE MORADORES F /\NII< H)S DE M/\M/\NC il 1,\ 
Presidente: LICINIO VICENTE ESPINI )( )1,/\ 

I ' ! 
·' 

MINIST~RIO DA MARINHA 

•••••• ~ ••••••••••••••••.•• 1 ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• ~1 

PROTOCOLO 

CARIMBO OA TAXA OE EXPEDIENTI: 
TAXA DE EXeEl>fENTL: 

CAR1M80 COM No 00 PROTOCOLO 

tS 



~·-~ GOVERNO DO l;STAbO DO RIO DE JANEIRO 

l ll [/ SECRETARIA DE ESTADO OE MEIO AMBIENTE 
. ._J ( I[ FUNDAÇÃO INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS 

... - -~- -~ .. -~ 
- -· - RESERVA ECOLÓGICA DA JUATINGJ'. 

PARECER 

Paraty, 28 de outuluo ut; 1998 

Atendendo solicitação . do S~·>. Secretário de Agricultura Pesca e 
Meio Ambiente, · sobre. solici~çã-:>\;de):colocação ,· de Dispositivos de 
Exclusão de Pesca de· Arrasto no: interior do Saco do Marnamnguá, 
principalmente na área tocante a Reserva Ecológica da Juatinga. Emito o 
seguinte Parecer: · 

Tendo em vista as constantes denuncias de PESCA DE ARRASTO 
que vem ocorrendo dentro do Saco do Marnanguá, onde a parte insular está 
dentro da REJ e levando-se em conta a dificuldade de fiscalização <la área . 
Considerando que nem o fEF nem a Prefeitura possuem fiscais em números 
satisfatório e embarcações adequadas para uma fiscalização eficiente; 

Considerando que a área em questão é um dos maiores berçários de 
vida marinha da baia da Ilha Grande e por este motivo deve ser preservado 
da ação predatória que vem ocorrendo ali; 

Considerando que as denúncias recebidas partem principalmente 
dos moradores da região que estão sendo diretamente prejudicados. com o 
avanço da degradação e consequentemente a drástica queda do pescado de 
forma artesanal, que é a base da economia e sustento de suas famílias; 

. .. Considerando que o local acima citado fica dentro da Arca de 
:,:: · :,:;,·· ·,;·,Proteção Ambiental do Caíruçu ( IBAMA ), Área de Preservação 
',, :. ,·,i· .: Permanente da Baía de Paraty (Prefeitura) e parte dentro da REJ ( IEF ): 

1'.:' 
.:·'.·) ., ·· • • Considerando que nenhum desses Órgãos acima tem condições de 

. :/ ). ·;;. ·,: :,, atender as inúmeras denuncias e enfrentar o problema de forma satisfatória, , , : . · ,! 
:,~:··);:~.i;:r::},:.·.:depois de analisar a situação sou de parecer que a melhor solução para o ;-\ .- ..... ·. 
·/Li/.,·~ : ; · que se apresenta seria a implantação de dispositivos de exclusão de pesca 
:) ,:,, :-;:··~:. : , de arrasto em determinados pontos do Saco da Mamanguá. Devendo , ..... 

,1 '. ' 
i·'.:)' :,.1, :, '- · . .. iniciar-se a colocação a partir do ponto denominado "Ponta do Sobrado" 
11.:;if. ·: ::···: i ·: ; em direção ao fundo do referido Saco. Com essa medida não seria pr,:;.;b,:c! 
. t1i-;;(}::·.:::·: .. ' a nesca de Arrasto. ao mesmo temoo ficava resguardada a pesca ?.rte~~m~! ~ · : -~. ·.;!.:;· 

• i •• ,~ •\,• ·r ,.... ,. . - . .e. 

:'.}l:.')!\\. ]//: a livre navegação em toda sua extensão: 
.'.~:t~ .. t}, !/.',i::,. Desse modo desde que respeitadas as determinações dos órgãos 
\t ·\ :,,( \ ;\,í :· acima citados, sou de parei~r inteiramente . favorável a colocsção dos 

•'1 ' .... ' 
· t 1·· :: ; ;.. referidos dispositivos. 
·, f ·/ ·;·, 

,1 .• 
;. 1 ~ • ' • ' • 

'?. ' • 

'·, 

'• . ... ,, 

•• 1 ~ ' 
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Os Moradores e Amigos do Mamanguá que assinam abaixo. respondem pela proposta 

acima descrita, demonstrando desta maneira que são contra a prática da pesca de arrasto 

no interior do Saco do Mamanguá e exigem que as medidas legais sejam cumpridas e 

respeitadas • . ~ k~ ~-r ~ ' 
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Os Moradores e Amigos do Mamanguá que assinam abaixo, respondem pela proposta 

acima descrita, demonstrando desta maneira que são contra a prática da pesca de arrasto 

no interior do Saco do Mamanguá e exigem que as medidas fetais sejam cumpridas e 

respeitadas. 
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Os Moradores e Amigos do Mamanguá que assinam abaixo, respondem pela proposta . 
acima descrita, demonstrando desta maneira que são contra a prática da pesca de arrasto 

no interior do Saco do Mamanguá e exigem que as medidas legais sejam cumpridas e 

respeitadas. 
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Os Moradores e Amigos do Mamanguá que assinam abaixo, respondem pela proposta 
acima descrita, demonstrando desta maneira que são contra a prática da pesca de arrasto 

no interior do Saco do Mamanguá e exigem que as medidas legais sejam cumpridas e 
• 

respeitadas. 
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Os Moradores e Amigos do Mamanguá que assinam abaixo. respondem pela proposta 

acima descrita, demonstrando desta maneira que são contra a prática da pesca de arrasto 

no interior do Saco do Mamanguá e exigem que as medidas legais sejam cumpridas e . 
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