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RESUMO 

 

O estudo foi realizado na desembocadura do estuário do rio Tramandaí 
(29º58’33.93’’S; 50º7’16.78’’W) entre os meses de fevereiro a outubro de 2019. 
Através de entrevistas semiestruturadas, buscou-se caracterizar o perfil 
socioeconômico (gênero, idade, escolaridade, renda, etc) dos pescadores, descrever 
a arte de pesca, além de identificar as espécies e a estrutura de tamanho dos 
indivíduos capturados pela pesca no estuário. O petrecho de pesca utilizado pelos 
pescadores é uma rede de elevação composta por um cabo, presa a um cordão de 
onde partem um sistema de guias conectados a um aro composto por uma rede em 
forma de saco. Localmente este petrecho é denominado “coca”. Foram analisadas 19 
artes de pesca, sendo encontrados dois tipos distintos de cocas: coca de malha 
grande (CMG) utilizada para a captura de tainha e coca de malha pequena (CMP) 
utilizada para a captura de atherinopsídeos. Foram entrevistados 19 pescadores de 
coca, sendo 84% do sexo masculino, residentes dos municípios de Imbé e Tramandaí, 
possuindo uma faixa etária que variou de 32 a 73 anos, apresentando uma média de 
58 anos com desvio padrão de ± 12 anos e uma mediana de 60 anos. A composição 
da captura pela coca foi composta por 14 espécies e três spp. identificadas a nível de 
gênero, constituintes de nove famílias. Um total de 759 indivíduos foram capturados, 
sendo destes 414 amostrados. As espécies consideradas dominantes (abundantes e 
frequentes) foram: Lycengraulis grossidens (manjuba), Brevoortia pectinata (savelha), 
Mugil liza (tainha), e o crustáceo Callinectes sapidus (siri-azul). O comprimento total 
mínimo dos peixes capturados foi 40 mm (Selene vomer) e o comprimento total 
máximo foi 580 mm (Mugil liza). Todos os indivíduos de Trachinotus marginatus e 63% 
de Mugil liza exibiram comprimentos totais inferiores a seus respectivos tamanhos 
médios de primeira maturação sexual (Lm). Considerando o tamanho mínimo permitido 
de captura, as espécies de Chloroscombrus chrysurus e Mugil curema apresentaram 
mais de 90% de seus indivíduos capturados abaixo de seu tamanho permitido. A partir 
dessas informações básicas, é possível a elaboração de um conjunto de normas 
específicas para esta atividade, como por exemplo, o tamanho de malha permitido 
para captura de peixes, considerando as espécies-alvo e os diferentes petrechos de 
pesca utilizados. 

 

Palavras-chave: Estuário do Rio Tramandaí. Pesca de coca. Perfil socioeconômico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The study was conducted at the mouth of the Tramandaí river estuary (29º58’33.93’’S; 
50º7’16.78’’W) between February and October 2019. Through semi-structured 
interviews, we sought to characterize the socioeconomic profile (genre, age, education 
level, income, etc) of fishermen, describe the art of fishing, identify the species and the 
structure size of individuals caught by fishing in the estuary. The fishing gear used by 
fishermen is a lifting net consisting of a cable, the cable is connected to a lanyard 
connecting a guides system to a hoop, the hoop has a bag-shaped net. Locally this 
petrecho is called "coke". Nineteen fishing gears were analyzed and two different types 
of cokes were found: large mesh coke (LMC) used for catching mullet and small mesh 
coke (SMC) used for catching atherinopsids. Nineteen coke fishermen were 
interviewed, 84% male, residents of the municipalities of Imbé and Tramandaí, having 
an age range ranging from 32 to 73 years, presenting an average of 58 years with a 
standard deviation of ± 12 years and a median age of 60 years. The composition of 
coke capture was composed of 14 species and three spp. identified at genus level, 
constituting nine families. The species considered dominant (abundant and frequente) 
were: Lycengraulis grossidens (atlantic sabretooth anchovy), Brevoortia pectinata 
(argentine menhaden), Mugil liza (lebranche mullet), and the crustacean Callinects 
sapidus (blue crab). The minimum total length of the fishes caught was 40 mm (Selene 
vomer) and the maximum total length was 580 mm (Mugil liza). All individuals of 
Trachinotus marginatus and 63% of Mugil liza exhibited total lengths below their 
respective average sizes of first sexual maturation (Lm). Considering the minimum 
allowable catch size, the Chloroscombrus chrysurus and Mugil curema species 
presented more than 90% of their captured individuals below their allowable size. From 
this basic information, it is possible to elaborate a set of specific rules for this activity, 
for example, the mesh size allowed for catching fish, considering the target species 
and the different fishing gear used. 
 
Palavras-chave: Tramandaí River Estuary. Coke Fishing. Socioeconomic Profile. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pesca é uma das atividades mais antigas desenvolvidas e praticadas pela 

população humana em regiões litorâneas do Rio Grande do Sul (RS) (SILVA, 2015). 

Os sambaquis, sítios arqueológicos compostos por conchas e ossos de peixes são os 

vestígios mais evidentes desta ocupação pesca-coletora presente no litoral gaúcho no 

final do século XIX (SILVA, 2014). Consistindo na retirada de organismos aquáticos 

de seu ambiente natural, a partir do século XX já se tem registros da pesca sendo 

desenvolvida com finalidade de lazer, passando a ser uma atividade praticada não 

apenas para a captura de alimento (BASAGLIA & VIEIRA, 2005; SANT’ ANNA, 2011).  

No Brasil, a pesca é categorizada como: industrial (praticada por pescadores 

profissionais para fins comerciais, utilizando embarcações de pequeno, médio e 

grande porte), artesanal (exercida por pescadores profissionais desembarcados ou 

podendo utilizar embarcações de pequeno porte), amadora/recreativa (desenvolvida 

com finalidade exclusiva de lazer ou desporto por qualquer pessoa física), de 

subsistência (praticada apenas para o consumo doméstico, ou escambo sem fins 

lucrativos) e científica (praticada por pessoa física ou jurídica, com a finalidade de 

pesquisa científica) (BRASIL, 2009). 

Enquanto no litoral sul do Rio Grande do Sul, existe um bom conhecimento 

acerca do setor pesqueiro (HAIMOVICI et al., 1989; VOOREN et al., 1990), no litoral 

norte do Rio Grande do Sul (LNRS), estas informações vêm sendo coletadas de forma 

pontual e esporádica (RAMOS & VIEIRA, 2001; MORENO et al. 2009; SANT’ ANNA, 

2011; SILVEIRA, 2013; SANTOS, 2016; ROMÁN-ROBLES, 2017). Um dos principais 

fatores que dificultam o manejo adequado de recursos pesqueiros em uma 

determinada região é a escassez de conhecimento sobre as características e a 

dinâmica da pesca (MORENO et al., 2009). 

No LNRS os principais petrechos de pesca utilizados pela pesca artesanal são 

as redes de emalhe no ambiente marinho e águas interiores, as redes de cabo (calão) 

nas praias arenosas, redes de aviãozinho, tarrafas e espinhéis (KLIPPEL et al., 2005). 

A pesca amadora local é realizada predominantemente sem embarcação, ou seja, em 

plataformas de pesca ou na faixa de praia, utilizando vara, caniço e anzol (PERES; 

KLIPPEL, 2005). Além destas, há pescaria costeira de média escala desenvolvida na 
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plataforma continental rasa utilizando embarcações de pequeno e médio porte e redes 

de emalhe de fundo ou de superfície (MORENO et. al., 2009).  

No estuário do rio Tramandaí os pescadores artesanais utilizam aviãozinho 

para a captura de camarão, distintas tarrafas para a captura de tainhas e camarão, 

bem como redes de tresmalhe “feiticeiras” para a captura de tainhas, linguados, 

corvinas e bagres (SANTOS, 2016). Desde 2018 a pesca de bagres ocorre no âmbito 

do Monitoramento Pesqueiro do estuário do rio Tramandaí (MOPERT), sendo possível 

a captura dos peixes apenas para pescadores cadastrados no monitoramento (JFRS, 

2018). 

Os estuários suportam grandes variedades biológicas, atuando como áreas de 

alimentação, reprodução e refúgio para muitas espécies de peixes (RAMOS & VIEIRA, 

2001, ROMÁN-ROBLES, 2017). Por serem ambientes transicionais, os estuários 

apresentam variações sazonais (diárias, anuais e interanuais) em seus parâmetros 

abióticos (salinidade, transparência, temperatura), apresentando grande importância 

na composição e distribuição da biota residente e transitória desses ecossistemas 

(PAIVA, 2009). Esta variabilidade ambiental influencia espacialmente e 

temporalmente a composição e abundância da ictiofauna nos estuários (GARCIA & 

VIEIRA, 1997; MARSHALL & ELLIOTT,1998; RAMOS & VIEIRA, 2001; ROMÁN-

ROBLES, 2017). Considerando esta variabilidade, bem como as adaptações dos 

peixes, as espécies podem ser classificadas quanto ao uso do estuário como: 

estuarino-residentes (espécies que completam todo o ciclo de vida no estuário), 

estuarino-dependentes (espécies que obrigatoriamente usam os estuários em alguma 

fase de seu ciclo de vida), visitantes marinhas e visitantes de água doce (espécies 

marinhas e límnicas que adentram o estuário esporadicamente) (VIEIRA et al., 1998; 

GARCIA et al., 2001; GARCIA e VIEIRA, 2001).  

A desembocadura do estuário do rio Tramandaí, na divisa entre os municípios 

de Imbé e Tramandaí, é utilizada como área de pesca com diferentes modalidades: 

pesca de tarrafa (artesanal), pesca de caniço (amadora) e pesca de coca 

(profissional). A coca se caracteriza por ser uma rede circular em forma de saco, sem 

mangas e sem funil presa a um cabo de madeira através de guias que partem de um 

arame que circunda sua abertura. Os pescadores de coca ficam dispostos lado a lado 

paralelamente à desembocadura do estuário, realizando movimentos verticais e 

horizontais para imersão e emersão do petrecho na água. A pesca de coca (puçá) é 
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reconhecida pela Instrução Normativa MMA nº 17, de 17 de outubro de 2004, que 

estabelece os critérios de padrões de uso para a atividade de pesca na Bacia 

Hidrográfica do Rio Tramandaí, porém, não há ordenamento ou mesmo a 

caracterização da atividade para a região (BRASIL, 2004).  

Neste contexto, este estudo objetiva descrever a pesca de coca na 

desembocadura do estuário do rio Tramandaí, descrever o perfil socioeconômico de 

seus praticantes e avaliar suas capturas, afim de subsidiar a elaboração de políticas 

públicas específicas para esta atividade. 

 

2. OBJETIVOS 

Para a caracterização da pesca de coca, abaixo são apresentados os 

objetivos deste estudo. 

 
2.1 Objetivo Geral 

Caracterizar a pesca de coca no estuário do rio Tramandaí.  

 
2.1.1 Objetivos Específicos 

a) descrever a arte de pesca; 

b) descrever o perfil social e econômico dos pescadores que utilizam a coca como 

petrecho de pesca; 

c) identificar as espécies de peixes capturados; 

d) avaliar a frequência de ocorrência e a abundância relativa espécies capturadas; 

e) avaliar a estrutura de tamanho dos indivíduos capturados; 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Área de estudo 

O litoral norte do Rio Grande do Sul apresenta um clima subtropical úmido, com 

marés astronômicas inferiores a 2 m, com amplitude média de 0,25 m, sendo que a 

maré meteorológica pode alcançar 1,20 m (SILVA et al., 2017). A temperatura da água 

no interior do estuário do rio Tramandaí varia sazonalmente, no verão apresenta uma 

média de 29 ºC e no inverno 16 ºC (KAPUSTA et al., 2006). O estuário do rio 

Tramandaí (29°58’32.8’’S; 50°07’16.4’’W) pertence à bacia hidrográfica do rio 

Tramandaí (2.500 km²), estando localizado no litoral norte do Rio Grande do Sul entre 
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os municípios de Tramandaí e Imbé (CASTRO & ROCHA, 2016). As lagoas de 

Tramandaí e Armazém compõem o sistema estuarino, sendo pouco profundo (média 

de 1 a 1,4 m) de modo que sua conexão com o oceano Atlântico se dá por um canal 

permanente (1.500 m de extensão, 100 m de largura, 2,5 a 5 m de profundidade) 

(WÜRDIG, 1988; TABAJARA & DILLENBURG, 1997). O sistema de escoamento das 

lagoas para o Oceano Atlântico depende do regime pluviométrico regional, do maior 

ou menor represamento das águas pelos ventos do quadrante sul e da ocorrência das 

marés meteorológicas (TABAJARA, 1994). A área amostral, localizada na 

desembocadura do estuário do rio Tramandaí no município de Imbé, compreendeu 

uma extensão de 350 metros, sendo dividida em dois pontos amostrais: Calçadão 

(200 m) localizado na parte mais interior do estuário e Molhes localizado próximo às 

linhas de arrebentação (150 m) (Fig. 1). 

 

Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo. Estuário do rio Tramandaí formado pelo complexo 

lagunar Tramandaí-Armazém. Em detalhe, desembocadura do estuário com pontos amostrados 

(Calçadão e Molhes) no município de Imbé, Rio Grande do Sul. 

 
Fonte: Autora (2019); Google Earth (2019). 

 

3.2  Caracterização dos pescadores e da pesca 

Um questionário semiestruturado composto por 53 perguntas abertas (sem 

opções de respostas) e fechadas (com opções de respostas) foi utilizado para a 

obtenção de informações a respeito do perfil socioeconômico dos pescadores, da 

caracterização da pesca, e da descrição do petrecho. Para obter informações a 

respeito do perfil do pescador foram consideradas as seguintes variáveis: sexo, faixa 

etária, grau de escolaridade, naturalidade, local de residência, atividade econômica, 

renda mensal. Para caracterizar a dinâmica da pesca: documentação e modalidade 
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de pesca, espécie-alvo, kg de peixes capturados, espécies descartadas, entre outras 

variáveis foram consideradas. Informações como: o comprimento do cabo, número de 

guias, tamanho de malha, diâmetro do aro, entre outras foram consideradas para 

descrever o petrecho de pesca utilizado pelos pescadores de coca (APÊNDICE A). O 

questionário foi aplicado aos pescadores de maneira aleatória no local de pesca no 

início, término ou pausa da atividade de pesca.   

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B) foi 

apresentado antecedendo a aplicação do questionário a todos os pescadores 

participantes. Somente após a leitura, o aceite voluntário à participação na pesquisa 

e a assinatura do TCLE iniciava-se a aplicação do questionário.  

As informações obtidas foram digitalizadas e organizadas em planilhas 

eletrônicas no programa Microsoft Excel© versão 2013. As análises foram 

desenvolvidas considerando a frequência de respostas qualitativas, a média e o 

desvio padrão de respostas numéricas. 

 

3.3 Amostragem da pesca  

A pesca foi monitorada quinzenalmente entre os meses de fevereiro e outubro 

de 2019 na desembocadura do estuário do rio Tramandaí, no município de Imbé 

(Fig.1). As amostragens foram realizadas em diferentes dias da semana em um único 

turno (manhã ou tarde), determinados de forma aleatória e de acordo com a 

disponibilidade da equipe de campo. O tempo de observação foi de três horas, sendo 

dividido em amostras de 30 minutos, intervaladas em 15 minutos, totalizando três a 

quatro amostras em um dia de monitoramento. Em cada amostra foram registrados: o 

local de pesca, o regime hídrico do canal do estuário, o número de pescadores de 

coca ativos, o total de arremessos (“coquiadas”), entre outras. Durante cada amostra 

(30 minutos) as espécies foram identificadas e contabilizadas, sendo realizada a 

biometria dos indivíduos de peixes capturados (APÊNDICE C). 

As espécies capturadas foram identificadas conforme FIGUEIREDO e 

MENEZES (1978, 1980, 2000), MENEZES e FIGUEIREDO (1980, 1985) e FISCHER 

et al. (2004, 2011) in situ e no Laboratório de Biologia e Microscopia do Centro de 

Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (CECLIMAR). Com o consentimento dos 

pescadores, o comprimento total (CT mm) e o peso total (Kg) dos indivíduos foram 

obtidos com fita métrica e balança digital portátil Maruri. Sempre que possível, todos 
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os exemplares de cada espécie foram medidos. Para capturas extremamente 

numerosas foram tomadas subamostras de comprimento, sendo os demais indivíduos 

da amostra apenas contados. Dados abióticos como temperatura, transparência e 

salinidade da água foram obtidas através de um termômetro de mercúrio, disco de 

Secchi e refratômetro respectivamente.  

 

3.4 Análise de dados da amostragem da pesca 

As informações obtidas com o monitoramento da pesca foram organizadas em 

uma planilha no programa Microsoft Excel© versão 2013. Para a avaliação mensal da 

abundância das espécies foi utilizada a Captura por Unidade de Esforço (CPUE), 

consistindo no número total de indivíduos capturados de cada espécie (N) e o esforço 

de pesca (nº de “coquiadas”/nº de pescadores/1hora). Foi calculada a Frequência de 

Ocorrência (%FO) das espécies capturadas, definida como o número de vezes em 

que uma espécie ocorreu em relação ao total de amostragens em um determinado 

mês. 

Posteriormente as espécies foram classificadas de acordo com sua 

dominância: abundantes e frequentes (CPUE ≥ X̅ CPUE, %FO ≥ X̅ %FO); abundantes 

e não frequentes (CPUE ≥ X̅ CPUE, %FO ≤ X̅ %FO); não abundantes e frequentes 

(CPUE ≤ X̅ CPUE, %FO ≥ X̅ %FO) e presentes (CPUE ≤ X̅ CPUE, %FO ≤ X̅ %FO) 

(CENI & VIEIRA, 2013).  

Para as espécies consideradas Abundantes e Frequentes (dominantes) foi 

analisada a abundancia das classes de comprimento total (CT mm), em intervalos de 

10 mm CT. Para isso utilizou-se Captura por Unidade de Esforço por Classe de 

Tamanho (%CPUE-CT), sendo a relação obtida entre o número total de indivíduos 

capturados e o número de indivíduos medidos, em razão do esforço de pesca 

(GARCIA et al., 2001; VIEIRA, 2006; SANTOS & VIEIRA, 2016). Os comprimentos 

(CT mm) das espécies dominantes foram comparados com seus respectivos 

comprimentos médios de primeira maturação sexual (Lm) disponíveis na literatura. 

Indivíduos com comprimentos abaixo do Lm foram considerados juvenis, enquanto que 

exemplares com comprimentos acima do Lm foram considerados adultos. Assim, 

também foi verificada a proporção percentual de peixes juvenis nas.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Características ambientais  

As amostras de pesca foram realizadas na sua maioria durante a condição 

vazante do estuário, com a predominância do vento Nordeste. A temperatura da água 

no estuário do rio Tramandaí, durante o período amostrado, apresentou uma mínima 

de 13ºC no mês de julho e uma máxima de 29ºC no mês de fevereiro (Fig. 2A). A 

salinidade variou de 2‰ no mês de abril a 37‰ no mês de junho (Fig. 2B). A 

transparência da água variou de 13 cm no mês de julho a 116 cm no mês de maio 

(Fig. 2C).  

 

Figura 2 - Variação dos parâmetros ambientais entre os meses de fevereiro a outubro de 2019 na 
desembocadura do estuário do rio Tramandaí, Rio Grande do Sul. A) Variação da Temperatura da água 
(ºC). B) Variação da Salinidade (‰). C) Variação da Transparência da água (cm). 

 

Fonte: Autora (2019). 
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4.2 Caracterização dos pescadores e da pesca 

O resumo das características socioeconômicas dos pescadores está disponível 

na Tabela 1. Durante o período amostral 19 pescadores foram entrevistados: sendo 

84% do sexo masculino e 16% do sexo feminino. A faixa etária dos pescadores variou 

de 32 a 73 anos, apresentando uma mediana de 60 anos de idade e uma média de 

58 anos (DP ±12 anos). Os pescadores, em sua maioria, são naturais da Região 

Metropolitana de Porto Alegre, porém residem no litoral norte (Imbé ou Tramandaí), 

sendo observada, também, a presença de pescadores naturais de Santa Catarina no 

estuário do rio Tramandaí. Foram registrados diferentes níveis de escolaridade, sendo 

citados: o ensino médio completo, o ensino fundamental completo, e o ensino 

fundamental incompleto. Dentre os entrevistados, 53% se declaram economicamente 

ativos e 47% aposentados, possuindo renda mensal média de R$ 2.205,00.  

 

Tabela 1 - Parâmetros socioeconômicos dos pescadores de coca no estuário do rio Tramandaí em 

Imbé, Rio Grande do Sul. Valor de um salário mínimo no ano de 2019 = R$998,00. 

   
(continua) 

Variável Categorias 
Frequência Absoluta 

(N) 

Frequência Relativa 

(%) 

Sexo 
Masculino  

Feminino 

16 

3 

84 

16 

Faixa etária 

30-39 2 11 

40-49 3 16 

50-59 4 21 

60-69 6 32 

70-79 4 21 

Escolaridade 

EMC 9 47 

EFI 7 37 

EFC 3 16 

Naturalidade 

Região metropolitana 

de POA 
17 89 

Santa Catarina 2 11 

Residência 

Imbé 10 53 

Tramandaí 8 42 

Esteio 1 5 
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(conclusão) 

Atividade econômica 

Economicamente 

ativos 
10 53 

Aposentados 9 47 

 

Renda mensal 

Até 1 salário 3 16 

Até 2 salários 4 21 

Até 3 salários 5 26 

Acima de 3 salários 6 32 

Não informado 1 5 

Fonte: Autora (2019). 

 

A maior parte dos pescadores possui experiência na pesca de 

aproximadamente 25 anos, sendo observados pescadores amadores e profissionais. 

De um total de 19 pescadores, 37% não possuem documentação de pesca. Enquanto 

63% possuem, sendo 58% carteira de pescador amador e 42% registro geral da pesca 

(RGP). A maioria dos entrevistados nunca foi abordado por órgãos de fiscalização 

(Patrulha Ambiental -PATRAM e ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente -IBAMA) 

(Tab. 2).  

 

Tabela 2 - Parâmetros das características dos pescadores de coca na atividade de pesca na 

desembocadura do estuário do rio Tramandaí em Imbé, Rio Grande do Sul. 

   
(continua) 

Variável Categorias 
Frequência 

Absoluta (N) 
Frequência Relativa (%) 

Há quantos anos é 

pescador? 

Mais de 25 anos 9 47 

Mais de 10 anos 6 32 

Mais de 35 anos 4 21 

É pescador profissional? 
Não 13 68 

Sim 6 32 

Possui algum documento 

de pesca? 

Sim 12 63 

Não 7 37 

Qual documento de pesca 

possui? 

LPA 7 58 

RGP 5 42 

Já foi abordado por algum 

órgão de Fiscalização? 

Não 12 63 

Sim 7 37 

Qual órgão de 

Fiscalização? 

PATRAM 7 100 

IBAMA 1 14 
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Fonte: Autora (2019). 

 

A maioria dos pescadores considera a pesca de coca uma atividade 

amadora/recreativa, sendo considerada uma atividade física, esportiva e de terapia 

antiestresse. Entretanto, há quem considere a pesca de coca como uma atividade 

profissional (Tab. 3).   

Quando questionados sobre os possíveis fatores que prejudicariam a pesca no 

local foram citados: variação de fatores abióticos (vento, cor da água, acúmulo de 

areia na desembocadura do estuário, intensidade de precipitação e a intensidade da 

corrente no canal); presença de um grande número de pescadores (coca, tarrafa e 

caniço), atrapalha e dificulta a captura de peixes;  o “mangote” da Transpetro 

responsável pelo transporte de petróleo descarregado dos navios para as monoboias 

fixado paralelamente ao estuário, dificulta a operação de pesca (reduz a distância de 

lançamento e a profundidade alcançada); a presença dos botos no local de pesca, 

espantando os peixes e reduzindo as capturas (Tab. 3). Por outro lado, a presença de 

botos no local de pesca é considerada como um fator benéfico a pesca de coca. A 

maioria dos pescadores afirmam que os botos possuem influência positiva à pesca, 

podendo aumentar as capturas de peixes (Tab. 3). 

A grande maioria dos pescadores prefere pescar na baixa temporada (março, 

abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro), em média 3 dias por 

semana. O tempo médio de pesca diário é em torno de quatro horas, podendo render 

capturas médias de 2,5 kg das espécies alvos por dia. Há divergências entre as 

condições ideias do canal (enchente ou vazante). Alguns pescadores consideram que 

a melhor condição é a enchente pois relatam que os peixes adentram o estuário, 

facilitando a captura. Já os que preferem a condição vazante, relatam que os peixes 

descem para o mar costeando a margem, aumentando as capturas.  

Os entrevistados não são pescadores exclusivamente de coca. Foi mencionado 

o uso de vara (molinete/carretilha), tarrafa e redes de emalhe. A maioria dos 

(conclusão) 

 

O que a pesca de coca 

representa na sua vida? 

Atividade física 16 33 

Atividade esportiva 13 27 

Terapia antiestresse 12 24 

Fonte de renda 6 12 

Necessidade de garantir 

alimento 
2 4 
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pescadores adquiriu a coca por intermédio de terceiros (lojas de pesca, por exemplo), 

com um valor de mercado variável (R$25,00 a R$200,00) (Tab. 3).  

 

Tabela 3 - Parâmetros das características da pesca de coca na desembocadura do estuário do rio 

Tramandaí em Imbé, Rio Grande do Sul. 

   
(continua) 

Variável Categorias 
Frequência 

Absoluta (N) 
Frequência Relativa (%) 

A pesca de coca é uma 

atividade  

Amadora/Recreativa 16 84 

Profissional 3 
16 

 

O que prejudica a pesca 

de coca? 

Nada 10 53 

Pescadores 4 21 

Fatores Abióticos 4 21 

Mangote da Petrobras 1 5 

Em que época mais 

pesca? 

Baixa Temporada 16 84 

Veraneio 2 11 

Não possui 1 5 

Qual a condição do canal 

mais favorece a pesca de 

coca? 

Enchente 12 63 

Vazante 8 42 

Indiferente 2 11 

Parado 1 5 

Por que favorece mais? 

Os peixes entram do mar 8 62 

Os peixes saem para o 

mar 
5 38 

Quanto horas dura a 

atividade de pesca? 

Até 4 horas 15 79 

Acima de 4 horas 4 21 

No estuário, pesca 

somente de coca? 

Não 13 68 

Sim 6 32 

Quais outros petrechos 

utiliza? 

Molinete 7 37 

Vara/Caniço 7 37 

Tarrafa 4 21 

Rede 1 5 

Comprou ou Confeccionou 

a coca? 

Comprou 16 84 

Confeccionou 2 11 

Ganhou 1 5 

Qual o valor (R$) para 

adquirir uma coca? 

25-50 10 53 

60-80 5 26 

100-200 4 21 
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Fonte: Autora (2019). 

 

A tainha (Mugil liza), a manjuba (Lycengraulis grossidens), e o peixe rei 

(Odontesthes argentinensis e Atherinella brasiliensis) são as principais espécies 

alvos. Também foram relatadas a ocorrência de espécies como: robalo (Centropomus 

sp), peixe espada (Trichiurus lepturus), linguado (Paralichthys sp), camarão 

(Farfantepenaeus paulensis) e corvina (Micropogonias furnieri). Quanto às espécies 

descartadas foram citados peixes de tamanhos pequenos (bagres, savelhas e 

pampos). Para os pescadores entrevistados, o destino do pescado capturado é o 

consumo próprio, e/ou a comercialização. A comercialização do pescado capturado 

foi relatada por 53% dos pescadores, sendo a tainha e a manjuba as principais 

espécies comercializadas (Tab. 4). 

 

Tabela 4 - Parâmetros das capturas da pesca de coca na desembocadura do estuário do rio Tramandaí 

em Imbé, Rio Grande do Sul. 

   (continua) 

Variável Categorias 
Frequência Absoluta 

(N) 

Frequência Relativa 

(%) 

Qual a principal espécie-

alvo? 

Tainha 18 95 

Manjuba 7 37 

Peixe-rei 6 32 

Outros 3 16 

 Manjuba 8 42 

 Peixe-rei 7 37 

 Robalo 6 32 

Quais peixes são Savelha 6 32 

capturados normalmente? Anchova 5 26 

 Pampo 5 26 

 Tainha 4 21 

 Peixe-espada 3 16 

    

   
(conclusão) 

Os botos influenciam a 

pesca de coca? 

Sim 14 74 

Não 5 26 

 

 

Como os botos 

influenciam? 

Ajudam 10 53 

Atrapalham 6 32 

Ajudam e Atrapalham 2 11 

Não ajudam e não 

atrapalham 
1 5 
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(conclusão) 

 Camarão 3 16 

 Corvina 2 11 

 Linguado 2 11 

 Bagre 2 11 

Quantos Kg de peixes são 

capturados em um dia 

bom de pesca? 

1 a 5 kg 5 26 

5 a 10 kg 4 21 

10 a 15 kg 4 21 

Acima de 15 kg 6 32 

Os peixes são para 

consumo próprio? 

Sim 15 79 

Não 4 21 

Comercializa o pescado 

capturado? 

Sim 10 53 

Não 9 47 

Qual o valor (R$) do Kg da 

tainha comercializada? 

R$8,00 1 6 

R$10,00 8 47 

R$13,00 1 6 

R$15,00 3 18 

R$20,00 3 18 

R$25,00 1 6 

Qual o valor do Kg da 

manjuba comercializada? 

R$10,00 3 75 

R$14,00 1 25 

Fonte: Autora (2019). 
 
 

A coca (Fig. 3) utilizada pelos pescadores na desembocadura do estuário do 

rio Tramandaí é composta por um cabo (A), geralmente de madeira (taquara), 

entretanto pode apresentar variações (como fibra de carbono, canos de pvc e ferros). 

Na extremidade oposta à empunhadura do cabo (A) parte um cordão (B) composto 

por multifilamento, conectado a um sistema de guias (C) compostas de 

monofilamentos (náilon). O número de guias varia entre os pescadores. As guias 

estão conectas a um aro metálico (ferro, ferro galvanizado, inox ou aço). O aro 

apresentou um diâmetro médio de 177 cm (DP ±22 cm) de circunferência, sendo 

responsável por manter um pano de rede de emalhe (monofilamento) aberta (D). A 

rede (E) em forma de saco/bolsa é conectada ao aro, podendo apresentar uma altura 

(F) média de 121 cm (DP ±26 cm). O tamanho de malha utilizado na coca varia 

conforme a espécie-alvo. A Tabela 5 apresenta as informações obtidas com o 

questionário caracterizando os petrechos de pesca analisados. Cocas de malhas 

grandes (CMG) com tamanho de malha entre 3,5 a 7 cm entre nos opostos são 

utilizadas para a captura de tainhas. Cocas de malhas pequenas (CMP) com tamanho 
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de malha entre 1 a 3 cm entre nos opostos são utilizadas para a captura de manjuba 

e peixe-rei. O tamanho de malha, o diâmetro do aro e as dimensões da rede são 

características variáveis conforme a experiência e a forma de pesca dos pescadores. 

 

Figura 3 - Desenho esquemático da coca, petrecho de pesca utilizado pelos pescadores na 
desembocadura do estuário do rio Tramandaí, Rio Grande do Sul, Brasil. Cabo (A), Cordão (B), Guias 
(C), Aro (D), Rede (E), em realce a malha da coca, e Altura da rede (F). 

 

Fonte: Autora (2019). 
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Tabela 5 – Informações obtidas dos petrechos de pesca analisados na desembocadura do estuário do rio Tramandaí, Rio Grande do Sul. Cocas de malhas 

grandes (CMG) (cinza escuro) e Cocas de malhas pequenas (CMP) (cinza claro). 

(continua) 

Material 

do cabo 

Comprimento 

do cabo (cm) 

Material 

do “cordão” 

Nº de 

“guias” 

Material das 

“guias” 

Material do 

aro 

Diâmetro 

do aro 

(cm) 

Tamanho 

de malha 

(cm) 

Material do 

saco de rede 

Altura da 

rede (cm) 

Espécie 

alvo 

Taquara 316 Monofilamento 6 Monofilamento Inox 196 7 Monofilamento 40 Tainha 

Taquara/Cano 240 Multifilamento 4 Monofilamento Ferro 148 5 Monofilamento 107 Tainha 

Taquara 348 Monofilamento 6 Monofilamento Inox 172 7 Monofilamento 112 Tainha 

Taquara 320 Multifilamento 6 Monofilamento Ferro 192 5, 4 Monofilamento 125 Tainha 

Taquara 350 Multifilamento 8 Monofilamento Ferro 174 7 Monofilamento 100 Tainha 

Taquara 300 Monofilamento 6 Monofilamento Inox 196 7 Monofilamento 40 Tainha 

Taquara 346 Multifilamento 6 Monofilamento Ferro 184 5 Monofilamento 140 Tainha 

Taquara/Ferro 324 Multifilamento 8 Monofilamento 
Ferro 

galvanizado 
178 4 Monofilamento 145 Tainha 

Taquara 292 Multifilamento 6 Monofilamento Ferro 217 3,5 Monofilamento 126 Tainha 

Taquara 300 Multifilamento 6 Monofilamento Ferro 161 6 Monofilamento 150 Tainha 
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(conclusão) 

Taquara 300 Monofilamento 6 Monofilamento Inox 217 6,5 Monofilamento 137 
Tainha 

Sardinha 

Taquara 318 Multifilamento 6 Monofilamento Inox 166 7 Monofilamento 126 
Tainha 

Peixe-rei 

Taquara 316 Monofilamento 4 Monofilamento Ferro 155 2 Monofilamento 90 Sardinha 

Taquara 350 Multifilamento 6 Monofilamento 
Ferro 

galvanizado 
186 3, 4 e 6 Monofilamento 141 

Sardinha 

Peixe-rei 

Tainha 

Carbono 700 Monofilamento 6 Monofilamento Aço 166 1,5 Monofilamento 160 

Sardinha 

Peixe-rei 

Tainha 

Taquara 345 Monofilamento 6 Monofilamento Inox 170 1,5 Monofilamento 100 

Sardinha 

Peixe-rei 

Tainha 

Bagre 

Taquara 330 Multifilamento 4 Monofilamento Ferro 155 1 Monofilamento 134 

Sardinha 

Peixe-rei 

Tainha 

Camarão  

Taquara 315 Multifilamento 4 Monofilamento 
Ferro 

galvanizado 
137 1,5 Monofilamento 120 

Sardinha 

Tainha 

Taquara 316 Monofilamento 4 Monofilamento Ferro 155 2 Monofilamento 90 
Peixe-rei 

Tainha 

Taquara 310 Multifilamento 4 Monofilamento Ferro 176 2 Monofilamento 123 
Camarão 

Tainha 

Fonte: Autora (2019).



28 
 

4.3 Captura da pesca 

Foram realizados 18 dias de observação da pescaria entre os meses de 

fevereiro a outubro de 2019. Registrou-se a captura de 759 indivíduos, representando 

14 espécies, distribuídas em 9 famílias, além de três indivíduos identificados a nível 

de gênero (Tab. 6).  A relação das espécies consideradas abundantes e frequentes, 

abundantes e não frequentes, não abundantes e frequentes e presentes durante as 

amostragens da pesca está disponível na Tabela 7. As espécies consideradas 

dominantes (abundantes e frequentes) foram: Lycengraulis grossidens (manjuba), 

Brevoortia pectinata (savelha), Mugil liza (tainha), e o crustáceo Callinects sapidus 

(siri-azul). A manjuba (L. grossidens) esteve presente em todos os meses amostrados, 

exceto no mês de outubro, e a tainha (M. liza) apenas não ocorreu no mês de maio 

(Tab. 7).  

 

Tabela 6 - Lista de famílias e espécies capturadas pela pesca de coca na desembocadura do estuário 

do rio Tramandaí, Rio Grande do Sul. Nome popular e Número de indivíduos capturados (N). 

Fonte: Autora (2019). 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR N 

Clupeidae Brevoortia pectinata savelha 398 

Engraulidae Lycengraulis grossidens manjuba 235 

Mugilidae Mugil liza tainha 43 

Mugilidae Mugil curema tainha 21 

Clupeidae Harengula clupeola manjuba-cascuda 20 

Carangidae Trachinotus marginatus pampo 16 

Portunidae Callinects sapidus siri-azul 9 

Carangidae Chloroscombrus chrysurus palombeta 5 

Atherinopsidae Atherinella brasiliensis peixe-rei 3 

Atherinopsidae Odontesthes argentinensis peixe-rei 2 

Atherinopsidae Odontesthes sp. peixe-rei 1 

Carangidae Caranx sp. xaréu 1 

Carangidae Trachinotus carolinus pampo 1 

Carangidae Selene vomer peixe-galo 1 

Gerreidae Eucinostomus argenteus escrivão 1 

Pomatomidae Pomatomus saltatrix anchova 1 

Ariidae Genidens sp. bagre 1 

Total   759 
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Tabela 7 - Variação mensal da CPUE (N° de indivíduos/nº de “coquiadas”/nº pescadores/1 hora) e Frequência de Ocorrência (%FO) das espécies capturadas 

pela pesca de coca na desembocadura do estuário do rio Tramandaí, Rio Grande do Sul. Abundantes e Frequentes (preto), Frequentes e Não Abundantes 

(cinza escuro), Abundantes e Não Frequentes (cinza claro) e Presentes (sem cor). Diversidade de espécies (S). Soma CPUE (∑-CPUE). 

Fonte: Autora (2019). 

Espécie 
Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Ago. Set. Out. 

%FO CPUE %FO CPUE %FO CPUE %FO CPUE %FO CPUE %FO CPUE %FO CPUE %FO CPUE 

B. pectinata 57 0,2320 29 0,2199 25 0,0442 - - 13 0,0077 - - - - 29 0,0041 

L. grossidens 86 0,0399 57 0,0384 50 0,2088 17 0,0037 38 0,0102 14 0,0010 14 0,0201 - - 

M. liza 43 0,0101 29 0,0148 13 0,0008 - - 38 0,0082 14 0,0006 71 0,0115 43 0,0082 

M. curema - - 14 0,0038 25 0,0029 - - 13 0,0007 - - 14 0,0277 - - 

H. clupeola - - 14 0,0063 13 0,0216 - - - - - - - - - - 

T. marginatus 57 0,0052 14 0,0125 - - - - 13 0,0012 14 0,0009 - - - - 

C. sapidus 29 0,0033 - - 13 0,0009 17 0,0020 13 0,0008 29 0,0017 - - - - 

C. chrysurus 14 0,0049 - - 13 0,0016 - - - - - - - - - - 

A. brasiliensis - - 14 0,0009 - - 17 0,0015 13 0,0015 - - - - - - 

O. argentinensis 14 0,0011 - - - - - - - - 14 0,0010 - - - - 

P. saltatrix - - - - - - 17 0,0018 - - - - - - - - 

Caranx sp. - - 14 0,0013 - - - - - - - - - - - - 

Odontesthes sp. - - - - - - - - - - - - 14 0,0013 - - 

T. carolinus - - 14 0,0013 - - - - - - - - - - - - 

Genidens sp. - - 14 0,0010 - - - - - - - - - - - - 

E. argenteus 14 0,0007 - - - - - - - - - - - - - - 

S. vomer 14 0,0007 - - - - - - - - - - - - - - 

S 9 - 10 - 7 - 4 - 7 - 5 - 4 - 2 - 

∑-CPUE - 0,2979 - 0,3002 - 0,2808 - 0,009 - 0,0303 - 0,0052 - 0,0606 - 0,0123 
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Foram medidos 414 exemplares de 16 taxa capturadas. Não foi obtido registro 

do tamanho do crustáceo C. sapidus. O comprimento mínimo dos peixes capturados 

foi 40 mm (S. vomer) e o comprimento máximo foi 580 mm (M. liza) (Tab. 8). 

Aproximadamente 63% dos exemplares de M. liza exibiram comprimentos totais 

inferiores a seus respectivos tamanhos médios de primeira maturação sexual (Lm) 

(Fig. 4A). Considerando que a espécie L. grossidens possui Lm diferenciados por sexo 

(machos e fêmeas) e para os indivíduos capturados pela coca não foi realizada a 

sexagem. Se considerarmos o Lm para indivíduos machos, pode-se dizer que 50% dos 

indivíduos capturados exibiram comprimentos totais inferiores ao tamanho médio de 

primeira maturação sexual. Entretanto, se considerarmos o Lm para indivíduos 

fêmeas, pode-se dizer que 20% dos indivíduos foram capturados abaixo do seu 

tamanho médio de primeira maturação sexual. Atualmente não há dados a respeito 

do tamanho da primeira maturação sexual de B. pectinata, e nem estudos avaliando 

seu tamanho mínimo permitido de captura. Os indivíduos capturados considerados 

dominantes (Abundantes e Frequentes) apresentaram amplitudes em seus tamanhos 

registrados (Fig. 4).  

 

Tabela 8 - Tamanhos mínimos, máximos e médios das espécies capturadas pela pesca de coca na 

desembocadura do estuário do rio Tramandaí. Número de indivíduos medidos (N), Comprimento total 

(CT), desvio padrão (DP). 

Fonte: Autora (2019). 

Espécie N 
CT 

(mm) 
CT mínimo 

(mm) 
CT máximo 

(mm) 
CT 

médio 
DP 

(mm) 

L. grossidens 183  76 230 139 ±35,27 

B. pectinata 131  68 175 112 ±27,33 

M. liza 35  100 580 334 ±125,23 

M. curema 21  60 260 93 ±48,86 

H. clupeola 17  90 105 97 ±6,45 

T. marginatus 11  52 177 114 ±44,67 

C. chrysurus 5  43 80 54 ±17,25 

A. brasiliensis 3  95 160 131 ±33,29 

O. argentinensis 2  168 210 161 ±29,70 

Odontesthes sp. 1 220    

P. saltatrix 1 106    

E. argenteus 1 145   
 

S. vômer 1 40    

T. carolinus 1 70    

Genidens sp. 1 220   
 

Caranx sp. 1 150    
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Figura 4 - Distribuição de comprimentos das espécies consideradas dominantes ao longo do período 
amostral, com seus respectivos comprimentos médios de primeira maturação (Lm). A) Brevoortia 
pectinata. B) Lycengraulis grossidens, Lm=112 mm para fêmeas e Lm=133 mm para machos (RAMOS, 
2005). C) Mugil liza, Lm=408 mm para ambos os sexos (Lemos et. al., 2014). 

 

 

Fonte: Autora (2019).
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5. DISCUSSÃO 

Na desembocadura do estuário do rio Tramandaí, no município de Imbé, os 

pescadores entrevistados foram na sua maioria do sexo masculino, assim como 

observado por SANT’ ANNA (2011) para a pesca amadora na Plataforma de 

Tramandaí. A idade dos pescadores é bastante variável, indicando uma atividade 

bastante diversificada em relação a idade dos praticantes.  

O local de naturalidade dos pescadores evidencia que a maioria pertencia a 

outros municípios do RS, e que atualmente possuem residência nos municípios de 

Imbé e Tramandaí. A prática da pesca de coca por moradores locais pode estar 

associada a facilidade de acesso ao local de pesca. 

Mesmo realizando a venda de pescado excedente, alguns pescadores não se 

consideram pescadores profissionais, pois praticam a pesca como atividade física, 

esportiva, e terapia antiestresse, enquadrando-se nas características de pesca 

amadora, atividade exercida com finalidade de lazer (BRASIL, 2009). Estas 

características demonstram um contraponto, visto que segundo a legislação brasileira 

a pesca amadora/recreativa possui finalidade de lazer sem fins econômicos, podendo 

cada pescador capturar para consumo a quantidade máxima de 15 Kg mais um 

exemplar em águas estuarinas (BRASIL, 2009). Na pesca de coca, a captura de 

peixes pode exceder 15 kg em um dia bom de pesca. A presença de turistas no local, 

pode contribuir para a venda do pescado no local de pesca. Além disso, a maioria dos 

pescadores exercem alguma atividade econômica ou são aposentados, não sendo a 

pesca sua fonte principal de renda. Em um estudo com pescadores de caniço, 

HARAYASHIKI et al. (2011) menciona que os pescadores realizam a soltura de peixes 

para a água devido à quantidade e a espécie já capturada, sendo a pesca atividade 

realizada como passatempo para estes pescadores. 

O nível de escolaridade dos pescadores foi representado pelo ensino médio 

completo (EMC), ensino fundamental incompleto (EFI) e ensino fundamental completo 

(EFC), não apresentando ensino superior como encontrado em pescadores amadores 

na plataforma de Tramandaí por SANT’ ANNA (2011).  

A condição enchente do estuário do rio Tramandaí para os pescadores de coca 

favorece a captura de peixes, pois os peixes adentram o estuário para as lagoas, fato 

este comprovado pelo alto número de espécies visitantes marinhas amostradas no 

estudo. MORENO et al. (2009) caracterizando a pesca costeira de média escala na 



33 
 

plataforma continental rasa menciona que as safras das espécies de pescado podem 

refletir nas alterações de petrechos de pesca empregados para a captura. Na 

desembocadura do estuário do rio Tramandaí os pescadores de coca não utilizam 

apenas cocas para pescar, o fácil acesso aos diferentes ambientes (marinhos, 

estuarinos e límnicos) e a sazonalidade das espécies-alvo no estuário pode estar 

relacionado com a utilização dos diferentes petrechos utilizados. 

No estuário do rio Tramandaí, pescadores artesanais de tarrafa e botos da 

espécie Tursiops gephyreus Lahille 1908 cooperam para a captura de tainhas, essa 

interação é conhecida como pesca cooperativa (SIMÕES-LOPES 1991, AFONSO, 

2015; SANTOS, 2018; ILHA, 2016). A pesca inicia quando os botos adentram o 

estuário, sozinhos ou em grupos, perseguindo o cardume de tainhas e por sinais 

corporais característicos, indicam para os pescadores o momento apropriado para o 

lançamento da tarrafa (SIMÕES-LOPES 1991). A pesca cooperativa, é vista tanto de 

maneira negativa quanto positiva pelos pescadores de coca. Negativa porque os botos 

retiram os peixes próximos da margem deslocando os cardumes para os “tarrafeiros”. 

Positiva porque trazem os peixes do meio do estuário para a margem, e espantam de 

forma indireta os peixes, facilitando a captura pela coca.  

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO, 2019), redes de elevação podem ser utilizadas para capturar qualquer tamanho 

de peixe, sendo comum em diversos países. A rede pode apresentar o formato 

quadrado ou circular, com tamanho de malha pequeno (1 a 2 cm). O material da sua 

abertura pode ser corda, bambu, arame ou aço conectada a um sistema de barbantes, 

cordas ou bambus, com uma corda presa ao cabo. O modo de operação consta em 

colocar o petrecho na água e jogar alguns alimentos para atrair os peixes, sendo 

utilizado em pequenas profundidades como em canais (ANEXO A). 

SAÑEZ-REGUART (1795) descreve um petrecho de pesca conhecido por 

diferentes nomes (Velo, Medio mundo, Red de lagostas, Refuelle e Balanza) utilizado 

na Espanha em pequenas profundidades buscando capturar lagostas, robalos, 

tainhas e outros peixes (ANEXO B). Este petrecho utiliza um engodo composto de 

sépias, manjubas, caracóis e caranguejos para atrair os peixes. O tamanho de malha 

do petrecho é cerca de 2,5 cm (1 polegada). Na desembocadura do estuário do rio 

Tramandaí, a coca assemelha-se ao petrecho de pesca descrito para a Espanha e 

pela FAO, entretanto, não utiliza engodo, e apresenta tamanhos de malhas variados.  
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Na Espanha, o petrecho não pode ser utilizado com malhas inferiores à uma 

polegada, e durante alguns meses não é permitida a sua utilização devido à 

reprodução dos peixes. No estuário do rio Tramandaí, o presente estudo contribui com 

informações descrevendo a coca, as espécies capturadas e tamanhos de malhas 

utilizadas fornecendo subsídios para a elaboração de normas específicas para a 

atividade desenvolvida.  

Marques (1973) descreve a “coca pequena” utilizada em Tramandaí para a 

captura de siris (Callinects sapidus) como sendo um saco de malha com uma corda 

na extremidade, possuindo a boca entralhada com um arame que à conserva sempre 

aberta, podendo ser provida ou não de cabo (ANEXO C). Esta arte também é 

conhecida como Jereré, utilizada em diversos estuários do Brasil para a captura de 

siri. Petrechos de pesca com nomes populares locais possuem variações quanto sua 

forma. A coca utilizada pelos pescadores na desembocadura do estuário do rio 

Tramandaí pode ser uma variação do artefato mencionado, onde os pescadores 

podem ter adaptado o petrecho para as condições do canal e as espécies alvos, 

embora ainda se desconheça a verdadeira origem deste tipo de pescaria. 

Na pesca de coca, as famílias de peixes mais representativas foram: 

Carangidae com 5 espécies, Atherinopsidae com 3 espécies, Clupeidae e Mugilidae 

com 2 espécies. A maior ocorrência de indivíduos foi de B. pectinata com 398 

exemplares, seguida de L. grossidens com 235 exemplares. RAMOS & VIEIRA 

(2001), no estuário do rio Tramandaí através de arrastos destacam B. pectinata e L. 

grossidens como sendo algumas das espécies com significativa frequência de 

ocorrência nas amostras.  

O maior número de indivíduos capturados foi observado no mês de abril com 

175 exemplares capturados, sendo 130 indivíduos de L. grossidens, seguido de 109 

indivíduos capturados no mês de fevereiro, destes 69 indivíduos de B. pectinata. 

Como observado por Silveira (2013), a maior ocorrência e abundância registrada de 

B. pectinata foi durante os meses de fevereiro, março e abril, durante os meses 

quentes, com temperaturas mais elevadas.  

A savelha, o pampo, e peixes de tamanhos pequenos são na sua maior parte 

descartados ainda com vida no estuário. Além disso, foi observado in situ a captura 

da savelha primeiramente com a coca, para posteriormente ser utilizada como isca 

em outros petrechos de pesca utilizados pelos próprios pescadores de coca.  
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O estuário do rio Tramandaí é um ambiente que interliga o ambiente marinho 

com o ambiente límnico, e a ictiofauna presente é bastante rica, pois o local serve 

para alimentação, reprodução e para desenvolvimento de espécies juvenis. Há 

necessidade de se avaliar o impacto da pesca de coca na captura de juvenis, pois o 

tamanho de malha encontrado nos petrechos utilizados apresentou grande variação. 

É necessários estudos que abordem a variação espaço-temporal das espécies na 

desembocadura do estuário do rio Tramandaí nos diferentes pontos amostrados 

(Molhes e Calçadão) relacionando os petrechos de pesca utilizados (CMG e CMP) 

com as capturas, além da origem deste tipo de atividade pesqueira na região.  

 

6. CONCLUSÃO 

O perfil dos pescadores de coca é mais complexo do que aquele enquadrado 

em uma pesca amadora, pois a fonte de renda independe da pesca. Entretanto, para 

alguns pescadores, apresenta o comércio do pescado como uma forma de 

complementação de renda quando a pesca é mais produtiva do que eles conseguem 

consumir. A coca utilizada no estuário do rio Tramandaí é do tipo rede de elevação, 

como descrita pela FAO, possui tamanhos de malhas variados, refletindo em uma alta 

diversidade de espécies capturadas. As espécies-alvo da coca são a tainha, a 

manjuba e o peixe-rei. Foi observado no local de pesca, mais de uma coca por 

pescador. O pescador de coca pode possuir uma coca de malha pequena e uma coca 

de malha grande, a utilização de cada petrecho está relacionado com a dinâmica da 

maré do estuário que reflete na captura de espécies. 

A partir dessas informações básicas, da caracterização do petrecho de pesca, 

do perfil dos praticantes e das espécies capturadas pela coca é possível iniciar 

discussões para o regramento de pescarias na desembocadura do estuário do rio 

Tramandaí, como por exemplo, tamanhos de malhas permitidas, épocas de defeso 

das espécies-alvo, além da questão da comercialização do pescado capturado. 
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APÊNDICE A – Questionário 

QUESTIONÁRIO 

Questionário nº:                    Data:                 Hora inicial: 

Entrevistador: Hora final: 

Nome do entrevistado: 

PERFIL DO PESCADOR (A) 

Idade:                                 Sexo: Feminino (   ); Masculino (   ) 

Há quantos anos é pescador (a)? É pescador (a) profissional? Sim (   ); 

Não (   ) 

Com quantos anos começou a pescar 

com coca? 

 

Com quem começou a pescar? 

Possui algum documento de pesca? Não (   ); Sim (   ); Quais? 

RGP (   )        Licença Ibama (   )        Carteira de pescador amador (   )        outros 

(   ) 

Já foi abordado por algum órgão de fiscalização? Não (   ); Sim (   ) 

Qual? 

Cidade onde nasceu? É aposentado? Sim (   ); Não (   ) 

Cidade onde reside? Profissão? 

Escolaridade:  Renda mensal? 

O que a pesca de coca representa para sua vida? 

(   ) fonte de renda;  

(   ) necessidade para garantir alimentação;  

(   ) atividade esportiva; 

(   ) terapia ante stress; 

(   ) atividade física;  

(   ) outra: 

Em sua opinião, a coca é uma pescaria amadora/recreativa ou profissional? 

Amadora/Recreativa (   )                    Profissional (   ) 

O que mais prejudica a pesca de coca na Barra de Imbé? 

 

Em sua opinião, as quantidades da espécie-alvo estão aumentando, 

diminuindo ou permanecem constantes?  

(   ) aumentando;  

(   ) diminuindo;  

(   ) constantes; Porque? 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PESCA 

Pesca ano inteiro? Sim (   ); Não (   ) Quais meses você mais pesca? 

 

Quantas vezes por semana costuma pescar? 
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Qual o turno preferencial para a pesca? Manhã (   ); Tarde (   ); Noite (   )  

Qual a condição do canal que mais favorece a pesca? Enchente (   ); Vazante 

(   ); Parado (   ) 

Por que? 

 

Quantas horas dura a pescaria normalmente? 

É pescador (a) que utiliza apenas a coca (pescador (a) especializado (a) em 

coca)?  

Sim (   ); Não (   ) 

Na barra de Imbé pesca apenas com coca? Sim (   ); Não (   ) 

Quais outros petrechos utiliza? 

Qual a principal espécie alvo? 

Quais peixes são capturados normalmente? 

 

Em um dia bom de pesca, quantos Kg aproximadamente são capturados? 

1 a 5 Kg (   )          5 a 10 Kg (   )          10 a 15 Kg (   )          Mais de 15 Kg (   ) 

Aproveita todos os peixes? Sim (   ); Não (   ) 

Quais peixes são devolvidos para água? 

 

Os peixes são para consumo próprio? Sim (   ); Não (   ) 

Caso comercialize, a venda é diretamente ao consumidor? Sim (   ); Não (   ) 

Qual o valor aproximadamente do Kg do pescado comercializado? 

 

Os botos influenciam a pescaria de coca? Sim (   ); Não (   ) 

Como influenciam? 

 

 

Comprou ou confeccionou a coca? Comprou (   ); Confeccionou (   )  

Quem faz a manutenção da coca? 

 

Qual o valor em reais (para compra ou confecção) de uma coca? 

DIMENSÕES E MATERIAIS DA COCA 

Material do cabo? 

Comprimento do cabo (m)? 

Material do “cordão 1”? Monofilamento (   ); Multifilamento (   ); Espessura 

(mm)? 

Número de “cordões 2”? 

Material dos “cordões 2”? Monofilamento (   ); Multifilamento (   ); Espessura 

(mm)? 

Material do aro? Arame (   ); Ferro (   ); Outros (   )  

Espessura aproximada do aro (mm)?                       Diâmetro ou raio do aro (mm)? 

Tamanho de malha entre nós opostos (mm)? 
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Material do saco de rede? Monofilamento (   ); Multifilamento (   ); Espessura 

(mm)? 

Altura do saco (cm)? Número de malhas? 

Há diferenças entre cocas, em relação a espécie alvo? Sim (   ); Não (   ) 

O que é modificado?  

(   ) tamanho de malha;  

(   ) dimensões do saco;  

(   ) circunferência do raio?; 

(   ) outras: 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “Caracterização da pesca e perfil socioeconômico dos pescadores de coca 

no estuário do rio Tramandaí, litoral norte do Rio Grande do Sul, Brasil”, cujo 

pesquisador responsável é o Professor Ignacio Benites Moreno. Meu nome é 

Rossandra Firme Calabrezi, sou a aluna/pesquisadora responsável pela entrevista e 

minha área de atuação é Ciências Biológicas com Ênfase em Biologia Marinha. Após 

receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que 

uma delas é sua e a outra pestuário do rio tramandaíence à pesquisadora 

responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será 

penalizado(a) de forma alguma. Entretanto se aceitar participar, as dúvidas sobre a 

pesquisa poderão ser esclarecidas pelos pesquisadores responsáveis, via e-mail 

para: iggy.moreno@gmail.com ou rossandracalabrezi@gmail.com, ou sob forma de 

ligação para o seguinte telefone (51) 3627-1309, ou até mesmo a cobrar para o 

seguinte contato telefônico (51) 982334662.  

Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

1.1 O presente trabalho, intitulado “Caracterização da pesca e perfil socioeconômico 

dos pescadores de coca no estuário do rio Tramandaí, litoral norte do Rio Grande 

do Sul, Brasil”, tem como justificativa descrever uma atividade pesqueira ainda 

não descrita para a região sul do Brasil, desenvolvida no litoral norte do Rio 

Grande do Sul. Em virtude disso, esta pesquisa tem como objetivo principal 

caracterizar a pesca de coca e traçar um perfil socioeconômico dos praticantes 

dessa atividade de pesca. Entre os objetivos específicos, citamos: descrever o 

petrecho de pesca; identificar as espécies-alvo capturadas na pesca de coca; 

quantificar a produção pesqueira da pesca de coca através da captura por unidade 

de esforço (CPUE); e avaliar a estrutura do tamanho dos indivíduos capturados.  

1.2 Esta entrevista será realizada na margem norte do estuário do rio Tramandaí no 

município de Imbé, tendo como público alvo pescadores de coca, os quais serão 

escolhidos aleatoriamente e abordados na chegada ou partida do local de pesca, 

podendo também ser aplicada durante a pausa da atividade pesqueira. Para isso 

foi elaborado um questionário semiestruturado voltado para a caracterização da 
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pesca coca e para o perfil socioeconômico dos pescadores. A fim de traçar o perfil 

dos entrevistados, foram consideradas, no questionário, as seguintes variáveis: 

gênero, idade, localidade, naturalidade, escolaridade, profissão e renda mensal. 

A fim de caracterizar a pesca de coca, foram consideradas, no questionário, as 

seguintes variáveis: documento de pesca, época de pesca, espécies que buscam 

capturar, média de peixes que capturam por dia, o destino do pescado, 

conhecimento acerca de tamanho e espécies permitidas para captura, captura por 

unidade de esforço, e medidas do petrecho de pesca utilizado. Está previsto o 

tempo aproximado de cerca de 10 a 15 minutos para a aplicação do questionário. 

O participante da pesquisa deverá responder às questões constantes no 

questionário. 

1.3 Os riscos que podem advir durante a pesquisa são desconfortos, bem como algum 

constrangimento por parte do pescador(a) no momento da leitura das perguntas 

presentes no questionário. Os benefícios advindos da participação nesta 

pesquisa, individualmente, mencionamos a contribuição para a descrição de uma 

nova atividade de pesca desenvolvida no litoral sul do Brasil, bem como, a 

caracterização da pesca de coca, citamos que esta é a primeira pesquisa, com 

ênfase nos pescadores de coca na região do litoral norte em Imbé. Portanto, o 

resultado deste estudo poderá vir a contribuir na legislação pesqueira atualmente 

no Rio Grande do Sul.  Você estará sendo convidado(a) a sentar-se em bancos 

para responder ao questionário. O questionário será aplicado afastado dos demais 

pescadores a fim de preservá-lo, bem como, terá total liberdade em se recusar a 

responder questões que lhe causem constrangimento durante a pesquisa. 

1.4 Não haverá despesas decorrentes da sua cooperação com a pesquisa, tendo em 

vista que o pesquisador é quem arca com os custos de deslocamento até o local 

da entrevista e fornece o material necessário para que o questionário seja 

respondido. 

1.5 Garantimos total sigilo, que irá assegurar sua privacidade e o anonimato da sua 

participação na pesquisa. 

1.6 Garantimos sua expressa liberdade em se recusar a participar ou retirar o seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 

1.7 Garantimos sua expressa liberdade em se recusar a responder questões que lhe 

causem constrangimento. 
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1.8 Informamos que você tem o direito de pleitear indenização (reparação a danos 

imediatos ou futuros), garantia em lei, decorrentes da participação na pesquisa. 

1.9  Para caracterizar a pesca de coca, algumas medidas do petrecho de pesca serão 

realizadas, fotografias da rede de pesca e espécies capturadas serão 

estabelecidas. 

(     ) Permito a divulgação das imagens nos resultados publicados da pesquisa; 

(     ) Não permito a divulgação das imagens nos resultados publicados da pesquisa. 

 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu, 

......................................................................................................................................, 

inscrito(a) sob o RG/CPF............................................................, abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo intitulado “Caracterização da pesca e perfil 

socioeconômico dos pescadores de coca no estuário do rio Tramandaí, litoral norte 

do Rio Grande do Sul, Brasil”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que 

minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora Rossandra Firme Calabrezi sobre a 

pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 

qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no 

projeto de pesquisa acima descrito. 

 

_________________, ............... de ........................................................ de ............... 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) participante 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável 

 



48 
 

APÊNDICE C – Ficha de campo 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Ponto: 
Hora inicial: 
Hora final: 
Botos: 
Pescadores: 
Coquiadas: 

Ponto: 
Hora inicial: 
Hora final: 
Botos: 
Pescadores: 
Coquiadas: 

Ponto: 
Hora inicial: 
Hora final: 
Botos: 
Pescadores: 
Coquiadas: 

Ponto: 
Hora inicial: 
Hora final: 
Botos: 
Pescadores: 
Coquiadas: 

Ponto: 
Hora inicial: 
Hora final: 
Botos: 
Pescadores: 
Coquiadas: 

     

     

     

     

     

     

Ponto: 

Hora inicial: 

Hora final: 

Botos: 

Pescadores: 

Coquiadas: 

Ponto: 

Hora inicial: 

Hora final: 

Botos: 

Pescadores: 

Coquiadas: 

Ponto: 

Hora inicial: 

Hora final: 

Botos: 

Pescadores: 

Coquiadas: 

Ponto: 
Hora inicial: 
Hora final: 
Botos: 
Pescadores: 
Coquiadas: 

Ponto: 
Hora inicial: 
Hora final: 
Botos: 
Pescadores: 
Coquiadas: 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Data:___/___/____ Amostra n°:____ Área:________ 

Direção do Vento: 

Condição do Canal: 

Linhas de Arrebentação: 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) PARADO( ) 

Transparência (cm): 

Temperatura (C°): 

Salinidade (ppm): 

Tempo: Ensolarado ( ) Nublado ( ) Chuvoso ( ) 

Anotador: 
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ANEXO A – Rede de elevação (“Lift net”). 

 

 
Fonte: (FAO, 2019). 
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ANEXO B – Petrecho de pesca utilizado na Espanha. 

 

 
A) Vara (a), Aro (b), Rede (c), Bolsa (d), Cordão (e), Cordões (f). B) Vara (a), Varas flexíveis (g), Rede 
(c). C) Pescador posicionado com seu petrecho de pesca próximo à água com seu engodo. Fonte: 
SAÑEZ-REGUART (1795). 
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ANEXO C – Coca Pequena 

 
Fonte: Marques (1973). 

 

 
 


