
Proposta  para a recuperação de espécies ameaçadas pela pesca não 
manejada 

1. A OCEANA Brasil integra a maior organização mundial de defesa e 
conservação dos oceanos. Sua missão é “proteger os oceanos e 
alimentar o mundo” e seus objetivos são manter e recuperar a riqueza 
e abundância natural dos mares. A OCEANA Brasil busca o ordenamento 
da pesca e o aprimoramento das políticas de manejo sustentável dos 
recursos pesqueiros e de conservação marinha por meio de campanhas 
e ações baseadas em evidências científicas. 

2. Em relação à recém publicada lista de espécies ameaçadas, 
entendemos que para a maioria destas espécies, o principal impacto é a 
pesca excessiva e não manejada. Por isso, a retomada e qualificação da 
gestão pesqueira é a única forma de recuperar a abundância das 
populações, reverter o quadro de vulnerabilidade da biodiversidade e 
obter os melhores benefícios socioeconômicos da pesca. 

3. Entendemos que esta é uma oportunidade de construir um mecanismo 
efetivo para a recuperação das espécies ameaçadas cujos declínios 
populacionais foram causados devido ao impacto da pesca não 
manejada. Para estas espécies a elaboração, implementação e 
acompanhamento rigoroso de planos de recuperação para cada espécie 
com um uso manejado e controlado será a única forma de tirá-las da 
lista. 

4. Apoiamos a iniciativa de avaliar a fauna brasileira com critérios 
reconhecidos mundialmente, e defendemos que as espécies ameaçadas 
devam ser protegidas através da mitigação de suas principais ameaças. 
Contudo, somos favoráveis que novos dados possam ser trazidos a luz e 
considerados para aprimorar e reavaliar as espécies em risco de 
extinção. 

5. Defendemos que a gestão da pesca seja sempre baseada em avaliações 
de estoque. Consideramos que a proibição total da captura de espécies 
ameaçadas não é suficiente para proteger estas espécies e promove a 
falta de informações, uma vez que elas continuarão sendo capturada 
porém descartada no mar, e seus registros de ocorrência deixarão de 
ser devidamente anotados, contribuindo para dificultar futuras 
reavaliações. 

6. Por outro lado, a total liberação de captura de espécies ameaçadas sem 
o devido controle e acompanhamento além de aumentar a pressão de 
pesca sobre essas espécies, poderá inviabilizar a atividade econômica a 
médio e longo prazo.  

7. É importante também destacar que em alguns casos, determinadas 
espécies estão classificadas como ameaçadas por “risco futuro”, devido 



a outras atividades potencialmente impactantes, como por exemplo, a 
sobreposição da sua ocorrência com área do Pré-Sal ou a supressão da 
vegetação de mangues. Por este motivo é preciso analisar 
cuidadosamente cada uma das espécies listadas na Portaria MMA n. 445 
de 2014, bem como as fichas que contém as informações que levaram a 
sua categorização, buscando harmonizar e dirimir o efeito da pesca no 
seu estado de conservação.  

8. Deste modo, consideramos que cada espécie ameaçada, independente 
de sua categoria, deve ter um plano de recuperação exclusivo. Os 
planos de recuperação devem incluir a produção contínua de 
informações, para avaliações anuais de estoque e do risco de extinção, 
e ser elaborados de forma participativa, com o apoio do setor produtivo 
e comunidade científica.  

9. Defendemos ainda que sejam considerados prazos adequados e 
mecanismos de adaptação para aqueles que dependem do uso dessas 
espécies.  

10. Finalmente, apresentamos, a seguir, nossa proposta para a recuperação 
das espécies ameaçadas pela pesca não manejada: 

a. Revisão da categoria de ameaça das espécies para as quais 
existirem novos dados, que não tenham sido considerados na 
avaliação. 

b. Elaboração de um plano de recuperação para cada espécie 
ameaçada, mitigando os impactos. Este plano de 
recuperação deverá incluir:  

i.        Planejamento estratégico metas e objetivos 
contendo cronograma para a implementação do 
plano de recuperação. 

ii.Coleta contínua de dados, especificamente: 
1. Quantidade capturada, por área, época e 

petrecho; 
2. Quantidade desembarcada por área, época e 

petrecho; 
3. Esforço de pesca, por área, época e petrecho; 
4. Quantidade descartada, por área, época e 

petrecho; 
5. Tamanhos dos indivíduos capturados, por área, 

época e petrecho; 
6. Composição das capturas incidentais, por área, 

época e petrecho; 
7. Impactos da atividade sobre habitats de 

importância para a espécie; 
8. Importância econômica e social da atividade, 

por região. 



9. Avaliações populacionais independentes da 
pesca... 

iii.Medidas que mitiguem as principais ameaças e 
permitam a recuperação populacional da espécie, 
tais como: 

1. Limitação de esforço; 
2. Limitação de capturas; 
3. Tipo de embarcação, petrecho ou método de 

pesca; 
4. Áreas e períodos de pesca; 
5. Tamanho do peixe capturado; 
6. Desenvolvimento  de petrechos e práticas que 

minimizem a captura de fauna acompanhante; 
7. Combate à pesca ilegal. 

iv.Indicadores mensuráveis para monitorar e fiscalizar 
a implementação do plano de recuperação. 

11.Defendemos que haja uma coordenação técnico-científica para 
aprovar os planos de recuperação e acompanhar a sua 
implementação. 

12. Entendemos que o não cumprimento das recomendações do plano 
de recuperação, através do acompanhamento dos indicadores 
deverá implicar na suspensão da autorização de captura, transporte 
e comercialização da espécie. 

13.Defendemos que sejam realizadas reavaliações periódicas do estado 
de conservação da espécie a medida que o plano de recuperação 
for implementado e novos dados forem produzidos; 


