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RESUMO: A captura do camarão rosa (Penaeus paulensis e Penaeus brasiliensis) no Sistema 

Estuarino Lagunar (SEL) possui grande importância para as comunidades pesqueiras localizadas na 

região de Laguna/SC. Com o aumento de pescadores profissionais, ou daqueles que pescam por 

lazer, ou ainda de veranistas que se beneficiam por estar em um local de fácil acesso aos locais de 

pesca, percebe-se a diminuição da captura de camarão. Além disso, a falta de políticas públicas 

adequadas, às pressões ambientais, como poluição, perda da biodiversidade e o aumento do esforço 

de pesca, até às pressões territoriais, como a especulação imobiliária sobre os territórios tradicionais 

das comunidades pesqueiras também está relaciona com a diminuição dos pescados. Desde 2006, 

lideranças locais de pescadores vêm discutindo um “Acordo de Pesca” do aviãozinho no Sistema 

Estuarino Lagunar. No ano de 2015, lideranças locais e instituições ligadas a pesca retomaram a 

proposta como uma alternativa sustentável e sob os princípios da gestão participativa. A gestão 

participativa pode ser pensada conjuntamente com o conhecimento tradicional dos pescadores 

artesanais, complementando o saber científico e diminuindo as atuais deficiências no entendimento 

da relação entre as atividades humanas e ecossistêmicas, servindo como subsídio para criação, 

avaliação e /ou reestruturação das políticas públicas dos recursos pesqueiros. Assim, a proposta de 

acordo de pesca buscou, a princípio, a efetivação de um cadastramento, legitimando os pescadores 

que vivem da pesca do camarão e o ajuste da legislação para três pontos de pesca com seis unidades 

de rede por ponto. Deste modo, o acordo buscou com que os pescadores estivessem amparados por 

lei, na medida em que condições ambientais, sociais e econômicas se mantivessem sustentáveis 

Para tanto, foram analisadas 30 entrevistas em 3 comunidades do município de Laguna, utilizando –

se o método “Bola de neve” de março a maio de 2018, sendo estas entrevistas tipo semiestruturada. 

A análise das entrevistas realizadas junto aos pescadores acerca da proposta de acordo de pesca do 

aviãozinho, mostrou que de modo geral os pescadores foram favoráveis ao acordo de pesca e 

entendem que o cadastramento, em conjunto com uma fiscalização eficiente, tornaria a pesca 

artesanal do camarão rosa em Laguna/SC mais sustentável. Por outro lado, pôde ser observado que 

alguns pontos na construção e no processo de implementação do acordo ainda precisam ser 

esclarecidos.   
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