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O USO DO DISPOSITIVO EXCLUSOR DE TARTARUGAS MARINHAS (TED) NA PESCA 
ARTESANAL COM REDE DE ARRASTO DE CAMARÃO NA REGIÃO DE UBATUBA (SP, 

BRASIL) 
 

 

1. RESUMO 

O uso adequado do Dispositivo Exclusor de Tartarugas (TED) nas redes de arrasto (em 

embarcações maiores que 12 metros) pode proporcionar a preservação das tartarugas 

marinhas capturadas incidentalmente, bem como, o aumento da produtividade da pesca do 

camarão, qualidade do pescado e redução dos impactos que esta arte causa no ambiente 

marinho. Os objetivos do presente estudos são: investigar se o TED tem sido utilizado nas 

redes de arrasto de camarão e, em caso negativo, levantar as causas pelas quais não se faz 

o uso do mesmo na região de Ubatuba (SP). A partir das informações obtidas durante a 

visita para escolha da área a ser estudada, foram realizadas observações na frota pesqueira 

e entrevistas diretas. Até o momento, observou-se uma grande quantidade de tartarugas 

marinhas da espécie Chelonia mydas pela extensão da costa das praias de Ubatuba, 

incluindo a região Saco da Ribeira, portanto, subtende-se que há grande interação entre as 

tartarugas marinhas e as artes de pesca desta região. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente, observa-se o excesso de capturas da espécie alvo e fauna 

acompanhante (não alvos) na pesca para comercialização, sendo estes descartados ao mar 

após a captura (denominado bycatch). A captura incidental de tartarugas marinhas com 

equipamentos de pesca é uma das maiores ameaças para a sobrevivência desta e de 

outras populações (PUPO et al., 2006). 

Dentre os equipamentos de pesca, o de arrasto de camarão é o maior causador da 

mortalidade das tartarugas marinhas (PUPO et al., 2006). Estes animais se enroscam na 

rede e sem poder subir para respirar, acabam desmaiando e morrendo afogados; também 

podem sofrer mutilações. 

O impacto negativo causado pela pesca excessiva não pode ser ignorado. Muitos 

métodos de exploração dos recursos marinhos estão ultrapassados em vista dos recursos 

tecnológicos disponíveis à modernização da produção pesqueira. Dentre deste contexto, o 

Dispositivo Exclusor de Tartarugas (TED) é um equipamento que foi desenvolvido no final 

de 1980 com o objetivo de permitir o escape de tartarugas capturadas incidentalmente nas 

operações de pesca de arrasto, além da redução do bycatch (COLUCHI, 2006). Opera como 

se fosse uma “peneira” que permite a passagem do camarão e organismos pequenos para o 

fundo do sacador restringindo a passagem de outros animais maiores e excluindo materiais 

indesejáveis como lixo, vegetais e conchas (MITCHELL et al., 1995).  
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A portaria n. 5, de 19 de fevereiro de 1997 do IBAMA obriga a utilização do TED, 

porém, na prática, o que se observa é a dificuldade dos pescadores artesanais se 

adequarem a ela, por falta de cursos de capacitação sobre o manuseio e manutenção do 

dispositivo.  

É imprescindível que sejam feitas pesquisas de levantamento sobre o 

funcionamento e o uso do dispositivo. Apenas diante destes dados será possível capacitar 

os pescadores. Há, ainda, necessidade da realização de testes com o TED em redes de 

arrasto para verificar sua real eficiência. 

Sendo assim, dentro deste contexto, prevê-se a possibilidade de preservação com 

exploração sustentável dos recursos naturais. 

 

 

3. OBJETIVOS 

Os objetivos do presente estudos são: investigar se o TED tem sido utilizados nas 

redes de arrasto de camarão e, em caso negativo, levantar as causas pelas quais não se faz 

o uso do mesmo na região de Ubatuba (SP). 

 

4. METODOLOGIA 

Para a definição da área de estudo, foi realizada uma visita ao tapriche de pesca no 

Saco da Ribeira, no Cais do Alemão e na colônia de pescadores denominada Z10 em 

Ubatuba (SP) para averiguação da frota de embarcações. 

Escolheu-se o trapiche de pesca no Saco da Ribeira para a realização do presente 

estudo, pois é uma região com frota de embarcações artesanais de diversas modalidades, 

tais como emalhe, cerco flutuante, traineira, espinhel pelágico e o arrasto-duplo. As 

embarcações que arrastam camarão rosa possuem de 9 a 17 metros de comprimento, 

estando, portanto, dentro da obrigatoriedade de uso do TED (Portaria n.5, de 1997). 

Após a visita para escolha da área, foram realizadas coletas de informações 

através de observações diárias (BAHIA, 2012) na frota pesqueira do Saco da Ribeira e 

entrevistas diretas (BAHIA, 2012) com questões relacionadas à captura incidental das 

tartarugas marinhas; tamanho da embarcação; produtividade; problemática e instalação do 

TED nas redes de arrasto de camarão.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

As visitas preliminares e os primeiros desembarques pesqueiros foram importantes 

para estabelecer uma relação de confiança com os pescadores dispostos a colaborar com a 

realização do presente estudo. 
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Estabeleceu-se entrevistar 25 pescadores dentre os cerca de 100 que utilizam o 

TED. As entrevistas semi-estruturadas permitirão a caracterização da pesca local 

envolvendo o petrecho arrasto, proporcionando uma narrativa da situação da produção 

pesqueira, interação das tartarugas marinhas com esta arte de pesca, ressaltando a 

importância da utilização adequada do dispositivo (BAHIA, 2012). 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento, observou-se uma grande quantidade de tartarugas marinhas da 

espécie Chelonia mydas pela extensão da costa das praias de Ubatuba (SP), incluindo a 

região Saco da Ribeira, portanto, acredita-se haver grande interação entre as tartarugas 

marinhas e as artes de pesca na região. 
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