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O Litoral Norte do Rio Grande do Sul possui grande biodiversidade que
inclui espécies de peixes e crustáceos. Algumas dessas espécies têm
sua pesca e comercialização proibida por estarem na Lista Vermelha do
Estado do Rio Grande do Sul e/ou do Brasil. No entanto, é possível
encontrá-las em restaurantes e peixarias. O objetivo desta campanha de
educação ambiental é levar informações ao público para que consuma
pescado de forma mais consciente e  possa escolher espécies cuja
pescaria é mais sustentável. Durante o Festival Nacional do Peixe,
ocorrido em Tramandaí, em julho de 2019, montamos um estande onde
expusemos exemplares de peixes da Coleção Didática do Ceclimar e
apontamos os problemas de sobrepesca e pesca de espécie ameaçadas
de extinção. Além destas problemáticas, apresentamos como a pesca
pode afetar negativamente outros grupos de animais, causando a morte
de mamíferos, aves e répteis marinhos. Distribuímos folhetos informando
as normas de captura das espécies de nosso litoral, a importância de
indagar a procedência do pescado e que cação e tubarão são sinônimos.
Realizamos uma pescaria caipira onde o participante devia adivinhar qual
a espécie pescada conforme as características morfológicas e o seu grau
de ameaça.  Nesta interação lúdica, apresentamos o conceito de
consumo consciente e os níveis de consumo: onde verde representa as
espécies sem grau de ameaça podendo ser pescadas e comercializadas;
amarelo para espécies que já apresentam um certo grau de ameaça e
cujo os estoques estão em declínio, apresentam pesca e comercialização
liberadas; vermelho para espécies que apresentam situação de alto risco
de extinção na natureza, tendo tanto a pesca quanto a comercialização
proibidas. Durante as atividades, aplicamos um questionário com 14
participantes antes de eles visitarem a exposição. As perguntas foram: 1)
?Você sabe por que existe um período de defeso da pesca??, que obteve
78,2% de respostas positivas ?Sim?; 2) ?Você sabia que cação e tubarão
são o mesmo tipo de peixe??, que obteve 57,2% de respostas positivas
?Sim?; e 3) ?Quais os 3 pescados que você mais consome??, tendo
como principais espécies citadas a tainha, sardinha e viol inha,
respectivamente, com 8, 4 e 3 menções. Durante o período do evento,
assinaram a lista de visitantes 122 pessoas. A exposição desta temática
no evento indica que é preciso reforçar informações quanto à
nomenclatura de espécies consumidas para próximas ações.


