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REGI~O SUL

Esta e a Região que contribui com o maior volu
me de descargas do pescado no País. As possibilidades de manu
tenção do crescimento continuo dessa produção parece assegur~
da e otimizada, levando-se em conta as estimativas de esto
ques substanciais de anchovas (Engraulis anchoita)' no extremo
meridional da ãrea.

o QUADRO 07 enumera os principais pontos de de
sembarque da Região. Atrav~s do exame de~te quadro depreende
-se que a quase totalidade desses locais, nos Estados do Par~
nã e Santa Catarina, são constituídos por praias Ou encoradou-.
ros desprovidos de facilidades adequadas ã finalidade, .. Não
obstante, tal deficiência e contrabalançada pelo elevado nu
mero de ind~strias pesqueiras na irei, dotadas de instalações
para a descarga 'e processamen~6 do pescado.

Assim, o importante complexo industrial pe~
queira de Rio-Grande São Jose do Norte e estabelecimentos de
Pe lot as e São Lourenço do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul
utilizam as facilida~es de descarga disponíveis nas fãbricas
de propriedade d~ quatro firmas na cidade de'Rio Grande'. As
instalações do ~ha~ado "Porto Velho" da cidade sio tambem em
pregadas de forma, improvisada pela frota pesqueira industrial,
prejudicando sobr~maneira a qualidade do pescado, tendo ere
vista sua precariedade. Mais alem, grande parte da frota pe~
q~eira artesanal desembarca suas capturas no cais situado pró
ximo ao antigo Entreposto de Pesca da cidade, local que tampou
co disp&e de condições mlnimas para tal fim. A inexistência
de um Terminal Pesqueiro adequado na cidade de Rio Grande co~
tribui enormemente' para o enfraquecimento do setor pesqueiro
local que estã i merci da ind~stria de transforma~ão ali con
centrada. O projeto para a construção do faraSnico "Super Por
to Pesqueiro" de Rio Grande, que custou uma fortuna aos co
fres públicos, jamais foi concretizado devido ã sua inviabili
dade.
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L, t V d :,)s (~S ~ r. () ; ~ , j ú o e, a bG r s dos P t:: ~~, SUO EP E P~
ra a construção de ~m Ent:eposto Pesqueiro na cidade de' Tor
res. no Rio Grande do Sul.

Em laguna~ a PORTOBRA~ Gm~reendeu a adaptação
de um antigo porto carvo~iro ~isdndo transformã-lo em
nal Pesqueiro. Trata-se de um prujeta gr~ndioso cujas

Ter'mi
obras

de sua fase preliminar acham-se ji concl~ldas, entretanto, o
Terminal ainda não entrou em operaç~o.

Itajal, o ma i o r porto :)~5li:.l'': i r o de Santa Cata
,rina, foi eleito pelo 111 PNDP como meta prior1t5ria para a
e d i fi. c açã o deu m T e rm i n a i Pe sq u ::,.i ro . ,.éq' õ C s t ~ f ü" hã m u i to
fo i c o n c r e ti z a dou m e s t. v do ..:.; Y"',~ l") 1 id 2..de I ~~.\ t ré ta il to,
foi realizado com o fim (~C ~;".-'1cH,~-_:·-·lü ::0 r.unre n t o , são

. cipalmente utilizados os t r a p í c nc s d0 vâ r i as emp r e s as

nada
pr;!!.

sedia
das no mun i ci p io e suas v i zi nh e nç c s . ·~-:;"i•.'d(:; s ã o e x t r ema me n
te 1 imi t a das a s f a c i1 i c: a de s p.}r iJ a C e ::\..ô "9 U l b (~I ~(; r i c i ame n t o e
comercialização de pescado -..j'ie'.:.o:.r: ~,r.:si:.'ina a<;'fabl";cas ':0
cais.

QUADRO 07 PRINCJP~IS !CN~O~ 0~ D~~CA~GA DE PESCADO DA REGI
AO SUL

----- ._----- ----
MUNICIP10S ~OCA1S DE GESEM8ARQUE

ESTADO DO PAR,n,i~Ã

Antonina

Guaraqueçaba
Guaratuba

Po n t a do: P~t3

F' o !-- t i rir~J
Gt:. ~~cH~U e ç e t J.

Er'E: i -}t u L,
Ccti.;ra.:

Matinhos
Paranaguã

P'i ç a r r e s
Na t i 11,1O~.
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Pontal do Sul

ESTADO DE SANTA CATARINA
Araquari

Balneario de Camboriu

Barra Velha

Garuva

Itaja;

Imaru;
Jaguaruna

Içara
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Hoshina
Mercado de Paranagui
Tome
Barrancos
Ipanema
Olho D'água
Pontal do Sul
Praia do Leste

Barra do Sul
Pinheiros
Mercado Sede
Barra de ltapocu
Barra de Camboriu
Praia de Camboriu
Ponta da Laranjeiras
Estaleiro Grande
Taguaras
Cansela
Praia do Grant
Praia das P. Brancas
Lagoa da Barra Velha
Itapema
Barra do Lay
Figueira
Porto de Itajai
Mer.cado Sede
Imaru1
Barra do Camacho
Garopaba do Sul
Rioacho dos Franciscos
Torneiro
Costa da Lagoa
Arroio Correnfe
Figueirinha
Campo Bom
Arroio da Cruz
Praia do Rirrção
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Araranguã

Barra Velha
Urussanga Velha
Arroio da Silva
Morro Agudo
Morro dos Cataventos
Hercíl io Luz
Ilhas
Praia da Gaivota
Lagoa do Sombrio
Passos de Torres
Praia Rosa do Mar
Barra da Lagoa Mampituba
Mercado Sede
Cabeçuda
Farol de Santa Marta
Pescaria Brava
Siqueiro
Barreiros
Cigana
Ribeirão
Barranceira
laranjeiras
Coputera
Fiqueira
Rio da Madre
Estreito
Campos Verdes
Ponta da Barra
Santiago
Perrixil
Porto de Laguna
Bentos
.R o ç a G r a n de
Imbituba
Itaperubã
Praia da Vila
Araçatuba
Praia de Ibiraquera
Porto Novo

Sombrio

São João do Sul

laguna

Imbituba
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ltapema
Navegantes

P r a i a d e I t a p e ma
Porto dos Navegantes
Pontal
B ar re do G ra va tã
Enseada
Paulas
Porto de São Francisco
Gloria
Mercado Sede
laranjeiras
Praia de Piçarras
Armação de Itapocoray
Praia de Gravatã
Porto da Penha
Praia Alegre
Praia de São Miguel
Zimbros
Araçã
Canto Grande
P t a i a de:' o r to Be 1 o
Porto de Porto Be10

Sambinhas
Sa n.ta Luzia
Praia do Perequê
Bombas
Porto de Florianôpolis
Praia da Barra da Lagoa.. .
Praia dos Ingleses
Pântano do Sul
Armação do Sul
Lagoa da Conceição
Ribeirão da Ilha
Saco do Limão
Jure re
Canavieiras
Ponta das Canoas'
Lago~nha
rontu Gros~a
Praia do Santinho

São Francisco do Sul

Piçarras
Penha

Porto Belo

F1o r i anõpo 1; s
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Tijucas

Governador Celso Ramos.

Biguaçu

São Jose

Palhoça

Garopaba

~STADO DO RIO GRANDE DO SUL

Arroio Grande
Itaqui
Jaguarão
Pelotas

Porto Alegre
Rio Grande
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Cachoeira do Bom Jesus
Praia Brava
Galheta
Campeche
Praia Grande do Norte
Lagoa do Pe ri
Saco Grande
Praia dos Naufragados
Mercado Sede
Pontal do Norte
Sul do Rio
Ganchos do Meio
Ganchos de Fora
Armação da Peidade
Canto dos Ganchos
Costeira da Armação
Caieira do Norte
Rio Cavei ras
São Migule
Ponte do Imaruim
Serraria
Pinheiro
Guarda do Imbau
Praia do Garopaba

Prefeitura
Prefeitura
Prefeitura
I N CA~lAR
Hercado Publico.
Souto e Oliveira
Mercado Público
Abel Dourado
Albano
Amaral
Ansclmi
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Santa Vitória do Palmar
São Sorja
São Jose do Norte

São Lourenço do Sul
Tor rer
Tramandal
Uruguaina

I
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Bal1ester
CACEX (BB)
Comercial Rio Grandina
Cooperativa Nipo Orasileira
Cunha Amaral
Farimpesca
Furtado
Ind. e Com. fiqueiredo S/A
Joqveira
Leal Santos - Barra
Leal Santos - Honõrio Bicalho
leal Santos - Vitorino
M.P. Almeida
Mãrio Ramos
Marsilva ~
Nilmarsul
Pesca 1"
Promar
Rio Grande Produtos Alimentlcios
SOPESCA
TAIM
Torquatro Pontes
Prefeitura
Prefeitura
Ballester
Confrio
O.X. Pereira
Frigoria
Nortemar
J.l. Cunha
Pr e f e í tura
Prefeitura
Prefeitura
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REGI~O CENTRO -OESTE

Esta Região apresenta ate o momento uma produção
inexpressiva, apesar das afirmativas de que algumas de suas a
reas, tal como o Pa n t e n a l- Matogrossense, constitui uma das maio
res concentrações de recursos naturais do mundo.

A bacia do Rio Paraguai envolve as principais a
reas de concentração de pescado na ãrea. Nela estão situadas as
cidades de Cuiabã, Cãceres, Corumbã e Coxim. Outra ãrea impo~
tante e a de. Três Lagoas pertencente ã Bacia do Rio Paranã. Não

existem facilidades ade~uadas para a descarga e comercialização
de pescado na região.

No momento, a SUDEPE concluiu o estudo de viabi
lidade e o projeto executivo para a construção de um Entreposto
Pesqueiro em Corumbã-MT e outro ~m Porto Velho-RO. O QUADRO 08
mostra' os principais pontos de descarga de pescado desta região.

QUADRO 08 - PRINCIPAIS PONTOS DE DESCARGA DE PESCADO DA REGI~O
CENTRO-OESTE.

LOCAIS DE DESEMBARQUE

ESTADO DE GOr7\s

Ilha do Bananal Ponta 1 Sul
Desembocadura Rio Tavares
Lado das t10rtes
São Jose dos Bandeirantes,
lago Cristalino
Gen
lago rormoso
lago Jabu'ru
Rio Morz;nho
Rio Vinte e Três
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ESTA DO DO MATO GROS 50 DO .SUl

Corumbã
Coxim
Porto Murtinho
Aquidauana
Três Lagoas
Cãceres

ESTADO DO MATO GROSSO DO NORTE

Barão "de Melgaço
Rondonõpolis
Cu ia bã
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Rio Vinte e Quatro
Rio das Merces
Itacaiu .
Luis Alves

Corumbã
Coxim
Porto Murtinho
Aquidauana
Três Lagoas
Cãceres

Barão de Melgaço
Rondonõpolis
Cuiabã



~VIÇO rÚBl.lCO FEDERAL - 51 -

IV - POL1TICAS E DIRETRIZES

A construção e a manutenção de portos e merca
dos pesqueiros, são operações muito complexas q~e, cada vez
mais. requerem uma grande aproximação e entrosamento entre as
técnicas e as condições regionais, e em particular entre o de
senvolvimento econômico e o desenvolvimento do .país.

A rãpida expansão da pesca, de uma forma geral,
provoca mudanças estruturais ~ontínuas nos setores de portos e
de mercados, especialmente nos campos têcnicos~

A modernização das frotas de pesca depende do
incremento e desenvolvimento atingidos nos portos pesqueiros e
nos mercados de porto onde novos modelos de concepção devem
ser desenvolvidos no sentido de aprimorar constantemente os

. .
sistemas de comercialização e distribuição.

Para uma Política de desenvolvimento portuãrio,
concluiremos pela necessidade absoluta de se estabelecerem as
seguintes proposições bãsicas:

a) Dada a mu1ticidade de materias de ãreas tão
di.versas, envolvidas no problema do desenvol
vimento portuã~io pesqueiro, torna-se neces
sir~o elaborar um Plano de Coordenação par~
as atividades dos diversos Orgãos Tecnicos
~overnamen·ta~s ligados ao Setor Pesqueiro.As
atribuições de cada um desses Orgãos devem
ser definidas de acordo com a sua especial~
zação e atendendo aos fins para que foram
criados. O Plano incluirã ainda a criação de
um "forum", de discussão para os técnicos e!
cialistas das diversas áreas, desde adminis
tradores, planejadores engenheiros ou aqu~

. -les que se envolvam em oper~çoes com pesc!
do, se identificarem com a natureza das que~
tões postas na prãtica aos seus colegas de
outras areas;
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'b) t necessãrio um planejamento reallstico para
medio e longo prazo, tendo em vista o perio
do prõximo de desenvolvimento portuãrio pe~
queiro, e as mudanças que poderão ,advir da
evolução natural da tecnologia de ; pesca,
(meios de captura, mercados, etc).

c) O desenvolvimento portuário pesqueiro, pelos
altos custos de investimentos que acarreta,
e pela função eminentemente publica que re
presenta como regulador, fiscalizador, e di~
ciplinador de todo o setor, deverá s~r atri
buiçto e responsabilidade dos Orgãos govern!
mentais nacionais.

Tomando por base as proposições atrás enunCla
das, o Grupo de Trabalho recomenda a adoção das seguintes medi
das:

1 - Def~nição de Areas de Compet~ncia

1.1 - Quando os empreendimentos dependam da aplicaçio de
recursos publicos, caberá exélusivamente ã SUDEPE:
a) Coordenar a Polltica Nacional de Terminais e En

trepostos Pesqueiros;
b} Programar a elaboração de' projetos e construção de

Terminais e Entrepostos Pesqueiros; e
c} Analisar os ~rojetos de construçao, remodelação e

ampliação dos Terminais e Entrepostos do pais.

1.2 - Para exercer tais atribuições, a SUDEPE deverã:
a) Contar com um Setor especializado para este'

dotado de tecursos financeiros e humanos em
ros e qualidade necessários.

fi m ,
-nume

b) Obter do Serviço dé Inspeção Federal (SIPA),
acordo com a le9isl'aç~o ~igente. a aprovaçio

de-pr~



- 53 -

via dos projetos.
c) Consultar sempre que necessãrio os Orgãos Públi

cos, Entidades privadas e Asso~iações de Classes
yiricu]adas ao Setor.

1.3 - A aprovação final dos projetos visando sua execução,
caberã exclusivamente ao Conselho Deliberativo da
SUDEPE.

1.4 - A responsabilidade pela elaboração dos projetos,con~
trução e administração dos Terminais e Entrepos'tos I

Pesqueiros, deve ser atribuida a um Orgão ou empresa
pública federal jã existente.
Todos os Terminais e Entrepostos pertencentes ao Se
tor Público devem passar para a responsabilidade des
se Orgão ou empresa.
Este, d~veri possuir experi~ncia no Setor,e capacid!
de para gerenciar as Unidades jã impl'antadas e a
serem projetadas e construidas.

1. 5 - .O {)rgão que rio co nte xto a tua 1, reune m a i o r n lime ro d e
condições que satisfaçam os requisitos do item ante
rior, ~ a Campanhia Brasileira de Armazenamento
CIBRAZEM.

,
2,- Elementos'Bâsicos Para Elaboração ~e Projetos

1.1 - Os principais f~tores a considerar na elaboração de
:projetos para a construção de Terminais ou Entrepo~
tos Pesqueiros, podem ser classificados por sua na
tureza em dois grandes,grupos: aqueles que são c~
muns a todos os projetos, e os que sao particulares
ou especificos de cada projeto.

2.1 - Fatores comuns
o planejamento de um Terminal ou Entreposto Pesquel

I
t
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. ...ro varlara segundo as peculiaridades da pesca da
região, as caracterlsticas da frota pesqueira que o
utilizarã, e as necessidades de processamento a.serem instaladas, de acordo com as modalidades dos
mercados aos quais a pesca se destina.
Existem outros fatores que por serem.comuns a todos
os projetos devem ser considerados no planejamento'
de todo o Terminal ou Entreposto Pesqueiro. Ainda
que de um modo' geral, nos ocuparemos do ma~s impo!
tante deles, que e o relativo ã LOCALIZAÇAO, resu
mindo. a seguir os aspectos a serem observados a es
te re sp e t t'o:
a) Como qUéstão primordial, um porto pesqueiro deve

estar localizado o mais piõximo possTvel dos 10
cais de pesca, em lugar protegido, que constitua
um abrigo natural ã frota e que seja de ficil
acesso para as embarcações, mesmo com mau tempo.
Devem ser evitados lugares que requeiram uma dr~
gagem frequente, seja do canal de acesso,seja do
lugar que sirva de ancoradouro para frota, devi
do ao alto custo das operações dessa natureza na
manutenção do porto.

b) C lugar escolhido deveri contar com boas vias de
comunicação aos principais mercados de consumo.
Este fator ~ da maior importãncia, ji queo cus
to do transporte dos produtos da pesca ate aos
mercados seri um dos elementos ~ue mais influi j

no resultado do empreendimento. Ele ê tambem im
portante quan~o ao Transporte dos 'suprimentos p~
ra o consumo da frota pesqueira, tais como .: com
bus tfve l , artes e pretrechos .de .pesca ,equipame,!!.
tos navais e materiais de reparação e outros que
não se produzam no próprio porto.

c) r fundamental que o lU9~r escolhido conte com um.
suprimento abundante de ãg~à potivel e energia:
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'eTetr1ca, ainda que em alguns casos as instala
çoes disponham de. sua própria fonte de energia.

d) Deve ter-se em conta igualmente a mão de obra
qualificada necessãria~ tanto para as operações'
individuais ~omo para todo o tipo de serviços a
serem prestados aos usuirios.

e) Quando o porto ni~ cont~r com facilidades para
o reparo e a manutenção da frota, o fator distân
cia a um outro porto com estas condições deve ser·
considerado.

f) O P1anej ame nto da rede de PORTOS PESQ UEIROS, de
verã respeitar, tanto quanto possível, os atuais
pontos de descarga, porque a sua lócalização foi
determinada pela sabedoria da experiênCia do ar
tesão, pela tradição, e por demais fatores de
ordem econõmico-sociais que "per si" têm de ser
levados em consideração.

g) O surgimento de PORTOS PESQUEIROS em locais nao
tradicionais de descarga de pescado, somente de
verã ..ocorrer quando imperativos t ecno lê ç í cos as
sim o exijam, o~ por necessidade de expansão da

...--rede,dos mesmos.
h) Os portos Pesqueiros devem localizar-se de pr!

ferência fora da ãrea de jnfluência dos Portos
Comerciais, respeitando-se a sua total indepe~
dência em razão da necessidade do desenvolvimen
to futuro de ~mbos os portos ~ da diferenciação'
existente entre os dois tipos de atividade.

2.2 - Fatores Específicos

Fundamentalmente sao dois os fatores que devem ser
consideradosna etapa de estudos ou planificação de
um Terminal ou .t ot r-e po s t o Pc sque i ro ; pois ambos são
determinantes da magnitude ou proporções da obra a
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executar:
a) Atividades e operações que devem integrar o

projeto. e que dão origem ~s diversas depe~
dências e instalações.

b) Dimensionamento dessas dependências e instala
ções.

Da correta avaliação desses fatores pode depe~
der o êxito ou o fracasso de um projeto, e e precisamente de
uma apreciação exagerada ou otimista dos mesmos que se deriva
o maior perigo.

Frequentemente encontramos projetos que iincl~
em atividades e operações totalmente desnecessãrias, que dão
origem a instalações que não se justificam, e certas vezes
são. ate mesmo .contradit5rias com a política de desenvolvimen
to pesqueiro que se pretende implantar.

O excesso de capacidade ao planif~car-se as
dimensões das instalações, devido aos estudos serem baseados
em cãlculos de produção que não podem ser alcançados dentro
das proj~ções previstas, e outro caso tambem comum. Um exem
plo típico desta falha consiste no sup~rdimensionamento 0 das
instalações frigor~ficas.

As consequências do exagero das proporções des
tas obras são bem conhecidas. Os resultados das operações s~
rão tão o ma is adver sos quanto a °magnitu de do erro de cã1cu1o
do volumé de materia prima a receber e comercializar, e a
ociosidade gerada. Ambos os casos representam um excesso de
inversão, carregando exclusivamente a carga operacional e os
custos operacionais, com o risco de encarecer-se sobremaneira
os processos e serviços, juntado ao fato de tornã~los incus
teaveis

A única forma de evitar estes riscos, qua~
do se desconhece a variedade e o potencial dos recursos, ou
,nãó existe uma avaliação correta do nível em que podem ser
e~ploradas, ~ partir das realidade conhecidas.
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Sendo que o pescador por defi~iç~0 nio ~ transportador
infere-se, logicam.ente, que ~ ccmc rc ie r t zaç ão do seu pr~
duto, o pescado, esteja +mp lan t ade no prõpric local de
descarga das embarcações.
Como já definimos anteriormente, esse loca1 com estas ca
racteristicas, é o Terminal Pesqueiro, e competird ã sua
administração exercer as atividad0s de controle, orienta
ç a o, -e f i s c a 1 i z a çã o d o r e s p e c t i vo me r c a dos p a r a 111 ti n tê - 1o
isento d~ distorções e de intermediações desnecessirias.
A esse tipo de mercado chamaremós com toda e propri~dade,
de MERCADO DE PRODUÇÃO, ou r-'iercãdod o F'i'(Jt~üt(JI"', c cno em

alguns casos e designado.
A sua importância como regulaàor á~ :VU(.~ -.<.:i;. c cceí e que o
precede, e como garantia àos inte~es~es que ~ ~ntecedem ,
faz com que as administrações p~bl~ca~ ,~~pons~veis devam
dedi~ar-lhe· um especial cuidado na su~ ~~trl~uraçâo.
Sobte esse Mercado aind&, po~erão ba~e~r-se ~utros tipos
de empreendimentos ~ão ffi0nüS i~~ort&nt~s pa~a G d2senvol
vimento pesqueiro em geral. Si0 i'~~Mpl0 disso, o p~ograma
de estoques reguladores de pesch(o. a p01ltic~ de preços
minimos ou de suporte para a~ e3?~cies marinhas e de 'ãgua
doce, e outros que dizem respeito de perto ao prõprio pe!
ca dor.
A credibi1idade que a a::iministração de Ur.1 Termina; Pesquei.
ro deve merecer, po ss ib i l t ta râ o .e s t ab elec í mon t o do cada!
tro dos seus u suâ r i os dê :i10ÔO que s ccn c ss E: r espa 1 do, s~
jam criadas linhas e spoc t a is de cr~,;ito, et ravê s dos PO!
tos bancirios instalados ~0S loc~is, ;ar~ financiamento I

por viagem que cubram as de speses no rma lme n t e feitas. p~
las embarcações ao aparelharem-se ;~ra a faina da
isto ~, compra de gelo, abono ã tripul~~~o~ rancho,
leo, õl~os lubrifica~tes, e~c.
A ch ave dos uce sso de tal e rt lire ~ I; j :~a;: : . ":.,_ (! f ,_:nçã o

pesca;-9as~

antes
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de mais, da capacidade gerencial a todos os níveis de quem
dirige e administra o Mercado, e por isso se aconselha que
para desempenhar tais funções seja escolhida uma Organiz!
ção com experiência no setor, possuidora de recursos mesmo
em ãreas d í f f c ie s , disposta de meios suficientes para e
xercer outras atividades paralelas e complementares, como
sejam a prestação de serviços aos seus usuãrios,manutenção. .
de higiene e limpesa nos recintos, aluguel de escritórios
e depósitos de material, e criação de áreas sociais e de
lazer, a custos que, se for necessário, considerem-se "polít..!.
coso
o Mercado de Produção como o acabamos de descrever, por si
só, não ~emediarã todos os problemas da comercialização no
pais, mas sem ele, será impraticável pensar-se em qualquer
programa destinado a aperfeiçoar o sistema parcial ou gl~
balmente.

3.1 Aparentemente os canais de comercializ?ção e distri
buição de pescado no pais, apresentam-se de acordo
com o esquema representado na Figura 01. Contudo sa
bemos que graves distorções ocorrem na prática, em
virtude das falhas já mencionadas neste trabalho;fal
ta de estruturas adequadas nos mercados, normas e
legislação condizentes, e ainda a insuficiência de
capacidade gerencial, financeira, e tecnológica de
muitos intervenientes que transformam o com~rcio de
peixe em negócio de oportunismos, gerando uma inter
med~ação desnecessãria.
Ainda baseados nO esquema da Figura O), prendemo-
nos neste trabalho somente ao que diz respeito ao
MERCADO DO PRODUTOR. Com o suporte dos serviços ad .
ministratiyos do próprio Terminal Pesqueiro, prete~
de-se colocar o pescador, quer indi~idual quer COOp!
rativado na posição de VENDEDOR, e o INTERMEDIÂRIO
1 no papel de comprador atacadista e distribuidor ,
disciplinando-se a atividade desses dois agentes ~e
comercialização através de normas çomuns a qualquer
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FIG. 1. Canais de distribtiíçio de pescado
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tipo de Bolsa de Me~cadorias.
Qs objetivos a alcançar com este tipo' de mercado são:
,) Promover a concentração da oferta e estimular õ

concorrência entr~ compradores.
b) Possibilitar o estabelecimento de úma política de

preços minimos, baseada na credibilidade dos servi
ços prestados.

c) Facilitar e melhorar as condições em que se reali
zam as transações entre produtores e intermediari
os cie fornecer informações de mercado.

d) Facilitar o abastecimento das indGstrias de tran:
formações que não possuam acesso ao mar.

e) Incrementar o associativismo atraves de uma partl
cipatão ativa dos produtores no mercado.

f) Fomeritar a classificação, a padronização, e a m~
lhoria no acondicionamento do pescado, fazendo cor
responder o melhor preço ã melhor qualidade, e rp.
duzir as perdas por manuseio inadequado.. .

g) Reduzir O· consumo de combusti'veis, e os custos de
transporte, com a c~ntralização do pescado no mer
cado do produtor.

h) Estimul.ar a produção atrav~s ~as facilidades e
prestação de serviços paralelos oferecidos pelo
mercado.
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