
    HISTÓRICO DA LIBERAÇÃO DAS LICENÇAS DE PESCA DE TAINHA COM REDES  

DE EMALHAR ANILHADAS 

A pesca de tainhas exercida pelo segmento da pesca artesanal em 

Santa Catarina, em 2015, teve mais um capítulo escrito em sua história. O Ministério 

da Pesca e Aquicultura, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, autorizaram 

setenta e sete (77) embarcações artesanais motorizadas a exercerem a pesca de 

tainhas através da modalidade de emalhe, sendo que as redes podem ser operadas 

com o uso de anilhas, o que facilita o fechamento das redes, melhora o rendimento 

das pescarias e diminui o desgaste físico dos pescadores. 

Para se chegar a esse desfecho foi necessário que a Federação dos 

Pescadores do Estado de Santa Catarina e as Colônias de Pescadores 

despendessem grande esforço na busca da liberação das Licenças de Pesca de 

Emalhe para redes anilhadas. 

O imbróglio iniciou-se na safra de tainha do ano de 2013 quando um 

pescador artesanal foi abordado e autuado pela Fiscalização de Pesca do IBAMA por 

estar pescando em desacordo com a Licença de Pesca expedida pelo Ministério da 

Pesca e Aquicultura, tendo em vista que a equipe de fiscalização constatou que a rede 

de emalhar estava adaptada para operar com o uso de anilhas. 

Após esse fato todos os pescadores artesanais que praticavam a 

mesma pescaria entraram em alerta, considerando que estariam, também, sujeitos a 

mesma penalidade, pois suas embarcações estavam licenciadas para pesca de 

tainhas com redes de emalhar, mas suas licenças não especificavam que poderiam 

usar anilhas.  

Os pescadores buscaram o apoio da Federação dos Pescadores do 

Estado de Santa Catarina e das Colônias de Pescadores para solucionar o problema, 

que se não fosse resolvido inviabilizaria o exercício da pesca de tainhas com as redes 

de emalhar anilhadas e, por consequência, provocaria grande prejuízo aos pescadores 

artesanais e às suas famílias, porque na composição do orçamento familiar a pesca da 

tainha entra como pescaria muito importante, aliada a outras, como a pesca da 

enchova e da corvina.  

Em 2013, após a autuação do pescador artesanal, foram 

encaminhados ofícios ao Ministro da Pesca e Aquicultura e ao Superintendente do 

Ministério da Pesca e Aquicultura em Santa Catarina, solicitando a regularização dos 

pescadores artesanais que pescavam tainhas com redes de emalhar anilhadas. 

Dando seguimento ao processo de busca da liberação das licenças 

de redes de emalhar anilhadas para captura de tainha foi realizado PROTESTO, com 

a participação da Federação dos Pescadores do Estado de Santa Catarina, das 

Colônias de Pescadores e seus filiados, sendo ocupadas as sedes do Ministério da 

Pesca e Aquicultura e a sede do IBAMA e realizado protesto em frente à Assembléia 

Legislativa, com a utilização de caminhão com uma embarcação em cima. 

Frente a essa grande mobilização da FEPESC, Colônias de 

Pescadores e pescadores, o Ministério da Pesca e Aquicultura publicou a Instrução 



Normativa nº 4/2013, viabilizando assim a liberação das licenças de pesca de tainha 

com redes de emalhar anilhadas para a safra de 2013. 

Para a safra de 2014 a FEPESC prevendo possíveis dificuldades 

para liberação das licenças, em uma primeira etapa, buscou informações detalhadas 

sobre a pescaria, realizando seis (6) reuniões nas comunidades onde existem 

embarcações que atuam nessa pescaria, coletando dados pessoais dos proprietários 

das embarcações, tipos de embarcações, locais de desembarque, características das 

redes, áreas de pesca e há quanto tempo pescavam com redes de emalhar anilhadas. 

Com essas informações a FEPESC elaborou documento contendo 

os dados básicos sobre a pescaria, em especial o cadastro de setenta e sete (77) 

embarcações que estavam em operação. Esse documento foi remetido ao Ministério 

da Pesca e Aquicultura solicitando a liberação das licenças para a safra de 2014. 

Além da reivindicação feita ao Ministério da Pesca e Aquicultura, 

também foi encaminhado ofício ao Governador do Estado de Santa Catarina, ao 

Secretário da Agricultura e Pesca de Santa Catarina, ao Presidente da Comissão de 

Pesca da Assembléia Legislativa, ao Prefeito de Florianópolis e ao Superintendente do 

Ministério da Pesca e Aquicultura em Santa Catarina. 

Em uma segunda etapa, considerando que o Ministério da Pesca e 

Aquicultura não publicou nova Instrução Normativa liberando a pesca de tainhas com 

redes de emalhar anilhadas para a safra de 2014, a FEPESC entrou na justiça com 

Mandado de Segurança (Mandado de Segurança Coletivo nº 5018714-

14.2014.404.7200/SC), viabilizando aos pescadores artesanais poderem pescar na 

safra de 2014. 

Ao final da safra de 2014, mais uma vez prevendo dificuldade para 

liberação das licenças de pesca de tainhas com redes de emalhar anilhadas a 

FEPESC montou uma estratégia para conscientizar os técnicos do Ministério da Pesca 

e Aquicultura e do Ministério do Meio Ambiente sobre a legalidade da pesca de tainhas 

com redes de emalhar anilhadas: 

1 – Foi encaminhado Projeto de Estatística Pesqueira – Coleta de 

Dados de Desembarque de Tainhas, contendo dados da produção de tainha dos anos 

de 2003 até 2014. O objetivo básico do projeto era a obtenção dos dados de captura 

de tainhas pelo segmento da pesca artesanal em 2015; 

2 – Foram encaminhados os dados obtidos nas reuniões realizadas 

nas comunidades pesqueiras ao Ministério da Pesca e Aquicultura; 

3 – Ocorreu visita de membro do Grupo Técnico de Tainha e Técnica 

do MPA, às áreas de pesca, para conhecer a realidade da pesca de tainhas e validar 

os dados de produção de tainhas obtidos pela FEPESC ao longo dos anos de 2003 

até 2014.  

Em agosto de 2014 Técnicos do MPA fizeram visita a vários 

municípios onde ocorre a pescaria de tainhas com redes de emalhar anilhadas, com 

objetivo de aprofundar a coleta de informações sobre a pescaria. Visitaram os ranchos 

de pesca e verificaram as embarcações, os petrechos de pesca e saíram em uma 



embarcação que pesca tainhas com rede de emalhar anilhada, momento em que foi 

demonstrada aos Técnicos a forma de lançamento e recolhimento da rede. Após essa 

visita os Técnicos do MPA, Josué Bezerra de Freitas Neto e Sandra Silvestre de 

Souza, elaboraram o Relatório CARACTERIZAÇÃO DA PESCA DA TAINHA COM A 

ARTE DE PESCA “REDE DE EMALHE ANILHADA” NO ESTADO DE SANTA 

CATARINA e apresentaram à Direção do MPA proposta (minuta) de Instrução 

Normativa normatizando essa pescaria. 

Em dezembro de 2014 o Presidente da FEPESC participou de 

rodada de reuniões em Brasília, com o Ministério da Pesca e Aquicultura, com o 

Ministério do Meio ambiente e com Deputados Federais, sempre buscando solução 

para o problema e procurando atender o desejo dos pescadores artesanais: obter as 

licenças de pesca de tainha com redes de emalhar anilhadas. 

No início do ano de 2015 a FEPESC, mais uma vez, realizou 

reuniões nas comunidades pesqueiras que pescam tainhas com redes de emalhar 

anilhadas, atualizando os dados disponíveis sobre essa pescaria. 

Em abril de 2015 o Ministério da Pesca e Aquicultura, como órgão 

responsável pela Coordenação da Gestão Pesqueira Nacional, promoveu reunião, 

com a participação dos principais envolvidos na pescaria de tainhas: Ministério da 

Pesca e Aquicultura, Ministério do Meio Ambiente, Confederação Nacional dos 

Pescadores e Aquicultores, Sindicato da Indústria de Pesca de Itajaí - SINDIPI, 

Sindicato dos Pescadores Embarcados – SINTRAPESCA, Sindicato dos Armadores 

de Pesca do Rio de Janeiro – SAPERJ, ONG OCEANA, Fundação Universidade do 

Rio Grande - FURG, Instituto Chico Mendes, Sindicato da Indústria de Pesca de 

Florianópolis – SINDIFLORIPA, algumas Colônias de Pescadores, Armador de Pesca 

e outras organizações de representação de classe de abrangência local. Das 

discussões ocorridas nessa reunião resultou a proposta de novo regulamento da 

pesca de tainhas e consequente publicação no Diário Oficial da União da Portaria 

Interministerial nº 4, de 14 de maio de 2015, que trouxe dispositivo viabilizando a 

obtenção das licenças de pesca de tainha com redes de emalhar anilhadas, para 

as setenta e sete (77) embarcações que haviam sido cadastradas pela FEPESC nos 

anos anteriores, entretanto, contemplando somente embarcações até 10 AB. 

Com o licenciamento das setenta e sete (77) embarcações uma 

importante etapa da organização da pesca de tainhas com redes de emalhar anilhadas 

foi cumprida, caracterizando-se como uma grande vitória da classe pesqueira 

artesanal, que viu ser reconhecida uma modalidade de pesca que era desconhecida 

no âmbito das Instituições responsáveis pela gestão pesqueira no país. 

Como última etapa de regulamentação da pesca de tainhas com 

redes de emalhar anilhadas, a FEPESC está tentando convencer o Ministério da 

Pesca e Aquicultura da necessidade de rever os critérios que foram estabelecidos 

para que os pescadores artesanais pudessem receber suas licenças, considerando 

que algumas embarcações que não foram contempladas com a licença de pesca de 

tainha com redes de emalhar anilhadas são embarcações estritamente artesanais, 

com a mesma capacidade de pesca das outras que receberam as licenças, entretanto, 



conforme dados contidos no TÍTULO DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO – TIE, 

emitido pela Capitania dos Portos, a Arqueação Bruta das mesmas ultrapassa 10.  

Alguns fatores levaram a essa injustiça, pois embarcações do 

mesmo comprimento e mesma capacidade de pesca, usando a mesma rede e durante 

o mesmo tempo de pesca, como exemplo o caso de uma baleeira e um bote que 

tenham 10,50 metros de comprimento, enquanto a baleeira é arqueada com 8 ou 9 AB 

o bote é arqueado com 11 AB, essa discrepância ocorre por conta do formato das 

embarcações, sendo a baleeira de formato esguio e o bote com medida de boca 

maior. 

Uma possibilidade de solução desse problema seria a realização de 

nova arqueação dessas embarcações, pois além das diferenças, resultado dos 

formatos diferentes das embarcações, muitas delas adaptaram abrigos para proteção 

do frio, da chuva e do sol, não sendo uma casaria tradicional (funcional), mas 

acarretando aumento da AB. 

Outra possibilidade de solução do problema seria a implantação pelo 

MPA e MMA do sistema de cotas de captura para o segmento da pesca artesanal, 

definindo-se um limite de captura para cada safra de pesca da tainha e suspendendo-

se a pesca quando o limite fosse atingido, portanto, todas as embarcações 

enquadradas como artesanais, conforme conceitua a legislação em vigor, poderiam 

pescar. Essa medida mostrasse a mais democrática e justa, pois não haveria restrição 

para nenhuma embarcação, desde que fosse enquadrada na frota artesanal. 

 


