
 

Título da história: Rede no mar, tradição da praia: a pesca da tainha como 

identidade de Bombinhas 

Nome do destino: (incluir o nome do estado)  

Cidade de Bombinhas, Estado de Santa Catarina 

País: 

Brasil 

Nome do remetente: Keli Regina Benvegnú 

Endereço de email: turismo@bombinhas.sc.gov.br 

Posição: Turismóloga 

Categoria de envio: (Marque uma das caixas que indica o foco da sua história) 

Encontre informações detalhadas para as categorias abaixo no modulo de treinamento Top 100 ‘História de Boas 

Práticas’. 

 

☐ Governança, Reinicialização e Recuperação 

☐           Natureza & Paisagens 

☐           Meio Ambiente & Clima 

☒           Cultura & Tradição 

☐           Comunidades prósperas 

☐           Negócios & Marketing 

 

Encontre informações detalhadas para subme ter boas práticas no modulo de treinamento Top 100 “História 

de Boas Práticas” .  

Caso você tenha alguma dúvida sobre seu envoi, consulte nossa página FAQ ou entre em contato top100@greendestinations.org 

 

TOP 100 HISTÓRIAS 

DE BOAS PRÁTICAS 

mailto:top100@greendestinations.org?subject=Top%20100%20-%20Questions


 
Questões enfrentadas 

Qual foi o problema/questão resolvido com a boa prática? 

 

Métodos, etapas e ferramentas aplicadas 
Como foi implementada a boa prática? 

DESCREVA SUA HISTÓRIA DE BOAS PRÁTICAS 
Abordar cada aspecto de sua história de boas práticas nas diferentes seções 

sendo específicas, incluindo informações quantitativas e qualitativas relevantes. 

Bombinhas é o menor município do Estado de Santa Catarina, localizado em uma península na região Sul do 
Brasil. A formação do seu povo se deu através da miscigenação das culturas indígenas, europeias 
(portugueses/açorianos) e de matrizes africanas a partir do século XVI, formando uma nova cultura e um novo 
jeito de viver. Por meio da atividade turística, o progresso chegou à cidade a partir de 1960.  
A comunidade que sobrevivia, basicamente, da agricultura e da pesca, passou a ter outras fontes de renda com 
os serviços turísticos. A pesca artesanal da tainha, uma tradição que por muito tempo garantiu o sustento das 
famílias locais, deixou de ser rentável. 
Desde então, a ocupação do solo se intensificou significativamente e as plantações de subsistência, as casas 
simples de madeira, muitos engenhos de farinha e ranchos de pesca deram lugar a novas construções e 
empreendimentos. A comunidade tradicional marginalizou-se nos interiores dos bairros e, consequentemente, o 
modo de viver da população mudou.  
Novos hábitos e usos do ambiente costeiro, como a prática de atividades de lazer e esportivas e a pesca 
industrial, geraram conflitos com os pescadores e prejudicaram o processo de captura do peixe. Outras 
atividades econômicas e as facilidades do mundo moderno ganharam espaço e atraíram a atenção dos novos 
moradores e dos mais jovens, que acabaram deixando de lado os saberes e fazeres da pesca artesanal da tainha.  
A tradição estava prestes a ser esquecida. 

Para salvaguardar o patrimônio da pesca artesanal de Bombinhas, diversas ações e políticas públicas foram 
desenvolvidas ao longo dos últimos 20 anos. 
Leis e decretos foram criados para conciliar os diversos usos da zona costeira e garantir as condições necessárias 
para que os pescadores pudessem utilizar as embarcações a remo para cercar os cardumes com redes puxadas a 
partir da areia da praia.  
A salvaguarda do patrimônio também contemplou o registro escrito dos saberes e fazeres relacionados à pesca 
artesanal da tainha, com a publicação de uma edição da revista “Tu Visse?” no ano de 2005. Uma produção 
audiovisual intitulada “Antes do Inverno” foi lançada em 2013, no formato de documentário sobre a história da 
pesca, protagonizado pelos próprios pescadores e suas famílias. Também são realizados e promovidos eventos 
para valorizar, celebrar, divulgar esta tradição e integrar a comunidade e os visitantes: a Festa da Tainha, evento 
gastronômico promovido pela Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae das cidades de Bombinhas 
e Porto Belo há mais de 30 anos; o Festival de Embarcações a Remo acontece  anualmente no aniversário da 
cidade e reúne os pescadores e as centenárias canoas monóxilas ou de um pau só (feitas com um único tronco 
de árvore); o início da temporada é marcado por uma celebração religiosa e um café típico na praia e, o 
encerramento, por uma gincana entre os ranchos de pesca, o Saragaço, ambos realizados pela própria 
comunidade. 
A salvaguarda do patrimônio cultural também contempla a realização das oficinas culturais do projeto “Vô sabe, 
Vô Ensina”, onde os mestres da cultura tradicional repassam para a comunidade os saberes relacionados à 
pesca, como a gastronomia, a manutenção das embarcações, a confecção e reparo de redes e o artesanato. 
Além disso, o repasse de conhecimento também é feito para crianças e jovens nas escolas do município e, para 



 

 
Fatores-chave de sucesso 
O que o ajudou a resolver os problemas? 

 

Lições aprendidas 
Ao implementar as Boas Práticas, que desafios foram enfrentados e como eles foram superados? 

O trabalho integrado entre as diversas áreas da Prefeitura, com  as associações, pescadores e moradores, foi 
fundamental para a realização de atividades que valorizam e promovem a pesca da tainha. 
O documentário  “Antes do Inverno'', que conta a história da pesca da tainha foi produzido por uma produtora 
local em 2013, e o fato de ser protagonizado pelos próprios pescadores e suas famílias foi determinante para 
que impactasse de forma positiva na comunidade. A identificação com a história e os personagens foi imediata, 
despertou um sentimento de orgulho e pertencimento nas famílias tradicionais e sensibilizou a comunidade 
para a importância e a representatividade da pesca artesanal da tainha. Muitas pessoas da comunidade que 
participaram das gravações já faleceram, mas suas histórias e legado ficaram registrados para as futuras 
gerações. 
Outro fator de sucesso na manutenção da tradicional pesca artesanal da tainha é o trabalho de repasse e 
vivências dos saberes nas escolas e com os moradores, que despertam o interesse das crianças, dos jovens e 
daqueles que não nasceram aqui. A pesca da tainha virou assunto para conversar em casa e com as pessoas 
mais velhas da comunidade tradicional. Ao conhecer a história e a cultura, as pessoas aprendem a respeitar e 
admirar a tradição. 
A sistematização  das informações relacionadas à pesca, com a produção de textos e materiais voltados para 
diferentes públicos e usos, como placas, blog, apostila e sites, possibilitou a disseminação da história da pesca 
artesanal da tainha, suas características e peculiaridades. 

O principal desafio é a permanência dos pescadores nas praias para manter a tradição da pesca artesanal da 
tainha. Além de o ofício não ter a rentabilidade de outrora, não há qualquer garantia de que a temporada será 
farta, porque a aproximação das tainhas da praia é imprevisível, depende de diversos fatores climáticos e 
ambientais e ainda pode sofrer a influência da pesca industrial e de outras atividades predatórias. A motivação 
para que sigam na atividade vem das atividades e eventos que possibilitam a troca de experiência, informações 
e histórias. Ao receber alunos, moradores e visitantes interessantes em conhecer as canoas centenárias e a 
tradição, outras oportunidades surgem, como a comercialização de produtos artesanais associados. 
As leis que protegem e incentivam a pesca e as ações de fiscalização também motivam os pescadores a seguirem 
adiante, pois eles se sentem valorizados e interessados no repasse dos sabores tradicionais para outras pessoas 

os colaboradores das empresas turísticas e comércio em geral, com a realização de um curso específico sobre a 
pesca. A tradição é de tamanha relevância que, em 2019, a Pesca Artesanal da Tainha de Bombinhas foi 
declarada como patrimônio cultural imaterial do Estado de Santa Catarina.  
Para divulgar a pesca artesanal da tainha e atrair visitantes, é realizado anualmente um concurso fotográfico e a 
campanha #pescadatainhaépatrimônio, que disponibiliza, em placas nas praias e nos canais digitais, 
informações, orientações e opções de restaurantes que oferecem o peixe e agências de turismo que realizam 
passeios para vivenciar a tradição da pesca. Com esse conjunto de atividades e instrumentos, a pesca artesanal 
da tainha tem ganhado destaque e visibilidade, conquistando os moradores, atraindo visitantes e despertando 
na comunidade tradicional o sentimento de orgulho e pertencimento. 



 

 
Resultados, realizações e reconhecimentos 
Quais foram os resultados qualitativos e quantitativos das boas práticas? 

Ao visitar Bombinhas nos meses de maio, junho e julho é possível conhecer a tradição da pesca artesanal da 
tainha em diversas praias da cidade. Os pescadores estão mais receptivos e interessados em mostrar aos 
visitantes a tradição da pesca, suas histórias e curiosidades.A pesca da tainha se tornou um atrativo para os 
visitantes que querem experimentar os sabores e os saberes desta tradição e integra o Roteiro Cultural regional. 
O número de pessoas da comunidade que participam das atividades e dos eventos tem crescido, muitos 
moradores vestem roupas e exibem adesivos em seus carros com o tema da pesca artesanal da tainha.  
Quando um cerco inicia em alguma praia da cidade, rapidamente a notícia se espalha e logo muitas pessoas se 
deslocam até o local para acompanhar o trabalho dos pescadores, ajudar a puxar a rede e comprar o pescado.  
O reconhecimento da pesca artesanal da tainha como patrimônio cultural imaterial do Estado de Santa Catarina 
é uma grande conquista para toda a comunidade e, está em andamento o processo para que ela também seja 
reconhecida como patrimônio nacional. 
Com a valorização da atividade, os pescadores passaram a cuidar mais de suas canoas e a adquirir novas 
embarcações desse tipo. Muito peculiares, as canoas monóxilas são feitas a partir de um único tronco de árvore 
e de espécies que hoje são imunes ao corte, assim, as canoas que podem ser vistas aqui em Bombinhas são 
centenárias e o acervo é formado por 64 exemplares, o maior do Brasil. São duas canoas por km², que podem 
ser vistas no período da pesca (maio, junho e julho) e no Festival de Embarcação a Remo, momento em que 
participam de uma divertida competição. A pesca e as canoas também foram destaque em um programa de 
televisão para todo o Brasil no ano passado (Programa Globo Repórter, da Rede Globo). 
Um resultado bastante promissor é o trabalho que os pescadores têm feito para a continuidade da tradição: 
integram novos moradores da cidade nas atividades da pesca, antes feitas apenas por famílias tradicionais e 
adquiriram uma canoa pequena, chamada Nova Esperança, para ensinar as crianças a remar e a pescar tainha. 
O trabalho desenvolvido em Bombinhas serve de modelo para outras comunidades pesqueiras do Estado, que 
replicam a ideia de fazer corridas com as canoas e utilizam os textos e informações como referência  para 
divulgar a atividade.  
No ano passado foi feito o place branding da cidade e a nova marca possui as cores das canoas e alguns 
elementos que representam um peixe, o mar e uma rede de pesca. A tradição da pesca está na identidade do 
povo e o orgulho de pertencer está presente no dia a dia da comunidade e no artesanato local. 
Um trabalho realizado com os alunos do ensino médio da Escola de Educação Básica Maria Rita Flor, em parceria 
com a Secretaria de Turismo, chamado Fazendo e Acontecendo Pesca Artesanal da Tainha, conquistou o Prêmio 
Professores do Brasil no ano de 2017. 

e para as crianças e jovens. Outro desafio são os conflitos de interesse, principalmente entre a comunidade 
tradicional, os moradores e turistas que desconhecem a tradição, além de algumas pessoas que insistem em 
praticar atividades de lazer e esportivas na areia da praia e no mar, em locais e períodos em que não são 
permitidas. Através dos diálogos promovidos entre as partes, das adequações na legislação, das campanhas de 
divulgação e orientação e do trabalho de fiscalização, gradativamente os conflitos têm sido amenizados. 



 
Referências adicionais 
Forneça links para maiores informações. fotos e vídeos devem estar disponíveis para download ou no You Tube, 

Vimeo ou outro baseado em nuvem (Google/ One Drive) URL para download (não WeTransfer). 

 

Vídeo de Bombinhas: https://bit.ly/Bombinhasvideo; 

Informações sobre a pesca da tainha para turistas e moradores: https://turismo.bombinhas.sc.gov.br/o-que-
fazer/item/pesca-artesanal-da-tainha;  

Documentário "Antes do Inverno": https://www.youtube.com/watch?v=M5LBKp3CyDo;  

Matéria no programa Globo Repórter: https//globoplay.globo.com/v/10099239/; 

Revista Tu Visse?:  
https://issuu.com/tuvisse/docs/tu-visse-edicao2 e 
https://issuu.com/tuvisse/docs/tu-visse-edicao5;     

Apostila do Descobrindo Bombinhas edição especial Pesca da Tainha: http://bit.ly/materialDB; 

Fotos e matérias de eventos, capacitações e gastronomia: http://bit.ly/top100Bombinhas2022;  

Roteiro Cultural da Região Turística Costa Verde & Mar: https://costaverdemar.com.br/novo/roteirocultural/; 

Prêmio Professores do Brasil em 2017: https://www.youtube.com/watch?v=0I-YHskOo9M and 
http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/images/pdf/relatos_2017/ensino_medio/Final_EM_Sul_Josiane_
Mendes_Bezerra_Fazendo_e_acontecendo.pdf;  

Lei nº 1744/2021 - disciplina diretrizes para incentivo, manutenção e desenvolvimento da pesca artesanal da 
tainha: http://leismunicipa.is/uvjly; 

Lei nº 362/1997 e alterações nº 120/2013 and 1448/2015 - orientações e proibições que incentivam a pesca 
artesanal da tarinha: http://leismunicipa.is/encji.  
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