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No estuário do rio Tramandaí ocorre uma relação de parceria entre pescadores artesanais de tarrafa e 
botos (Tursiops sp), denominada pesca cooperativa. Esta interação entre boto e pescador é extremamente 
importante para a atividade de subsistência da comunidade tradicional de tarrafeiros locais, assim como, 
para a população de botos que também se beneficia desta pesca e encontra aqui uma área importante para 
sua alimentação, descanso e cria de filhotes. Entretanto, diversos fatores têm ameaçado a pesca 
cooperativa, como a ocupação desordenada da região, a desvalorização do pescador artesanal, os 
impactos causados pelo turismo e o desconhecimento geral sobre esta interação. Deste modo, o projeto 
tem por objetivo principal fornecer subsídios para garantir a continuidade da pesca cooperativa ao longo 
dos anos, através da realização de campanhas de conscientização e educação ambiental nos municípios de 
Imbé e Tramandaí. As atividades de educação ambiental são realizadas, principalmente, com a 
comunidade escolar e também com a comunidade local (e.g. turistas, comerciantes, pescadores, agentes 
públicos), por meio de diversas atividades (e.g. palestras, oficinas, cursos, exposições). Para isso, foram 
organizadas palestras, cursos de capacitação, oficinas, exposições e elaboração de material didático e 
informativo. Esses instrumentos utilizados no processo de informação e sensibilização permite a 
população entrar em contato direto com as questões acerca dos botos, da pesca cooperativa e suas 
ameaças. Portanto, a realização das iniciativas propostas pelo Projeto Botos da Barra fornecerá subsídios 
importantes para a continuidade da pesca cooperativa entre os botos e os pescadores tradicionais. 
Interação que possui importância econômica e social para a comunidade, assim como a preservação do 
ecossistema do estuário do Rio Tramandaí. 
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