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RELATORIO DA I REUNIRO NACIONAL DE ESTATISTICA PESQUEIRA

1. INTRODUÇRO

Reconhecendo os graves problemas enfrentados por suas unida-
des estaduais na gera~.o de estatIsticas de pesca adequadas; que
as análises sobre a situa~.o da atividade pesqueira e os estudos
sobre avalia~.o dos estoques têm, como elemento básico, estatIs-
ticas de pesca de boa qualidade e completas; que na situa~.o a-
tual, de desorganiza~.o, em que se encontram os sistemas de cole-
ta de dados tais análises n.o têm fornecido os subsIdios apro-
priados para o estabelecimento de a~Oes/instrumentos de conserva-
~.o e o ordenamento da pesca; o Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA , através da sua
Diretoria de Incentivo á Pesquisa e Divulga~.o - DIRPED, promoveu
a I Reuni.o Nacional sobre EstatIstica Pesqueira, realizada no
Centro de Pesquisas e Extens.o Pesqueira do Nordeste - CEPENE, em
Tamandaré, no perIodo de 16 á 20/08/93.

A reuni.o contou com a participa~.o de técnicos das áreas de
estatIstica e computa~.o, das várias unidades estaduais do IBAMA,
de representantes da DIREN, DIRPED , DIRCOF e CORIN/COGER do IBA-
MA/BSB, de um representante do Instituto de Pesca/SP e um repre-
sentante do Projeto IARA/IBAMA, perfazendo um total de 21 parti-
cipantes (Anexo I). A SUDENE também participou da reuni.o, tendo
enviado um representante no último dia do encontro.

2. OBJETIVOS

Avaliar os Sistemas de Coleta e Processamento dos Dados Bá-
sicos de Pesca e definir os parametros mInimos para reativar a
gera~.o das estatIsticas de pesca.

3. METODOLOGIA DE TRABALHO

A I Reuni.o Nacional de EstatIstica Pesqueira foi antecedida
por uma reuni.o de avalia~.o das atividades do projeto ESTATPES-
CA, desenvolvido nos Estados do Ceará, Rio Grande do,Norte e Per-
nambuco, na qual participaram também representantes das SUPES/I-
BANA nos Estados da ParaIba, PiauI, Alagoas e Sergipe e do CEPE-
NE. •

Esta reuni.o foi coordenada pelo Dr. Geovanio M. de Olivei-
ra, que também relatou 05 resultados dos trabalhos desenvolvidos,
e foi realizada no perIodo de 16 a 18/08/93.

A reuni.o nacional foi iniciada na tarde de quarta-feira,
dia 18/08/93, e foi aberta pelo Senhor Chefe do CEPENE, Dr. Geo-
vAnia M. Oliveira, que deu as boas vindas aos par~icipantes, a-
gradeceu o comparecimento de todos que atenderam ao chamamento do
IBAMA para participar desta reuni.o e lamentou a n.o participa~.o
do IBGE, org.o responsável pela estat1stica oficial brasileira,
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informando, contudo, qUR o produto gerado nRsta reuni.o seria
postRriormente submetido • aprRcia~.o daquele org.o. Em seguida,
fez um breve retrospecto das atividades de gera~.o dR estat1sti-
cas dentro do IBAMA, que recebeu da Rx-SUDEPE uma rRdR dR coleto-
res de dados desarticulada R insuficiente e que esta dificulda-
des de pessoal. aliadas aos poucos recursos financeiros do or~a-
mento do 6rg.o destinados para a execu~~o das atividades de esta-
t1stica. têm impossibilitado a reativa~~o da gera~.o de estat1s-
ti,~s de pesca. Também contribui para a manuten~~o desta situa~~o
o fato de que. quando da cria~~o do IBAMA, a estat1stica nao era
considerada atividade prioritária no org~o. Ressaltou os esfor~os
do CEPENE para reativar a estat1stica de pesca na Regi.o Nordes-
te, com a amplia~~o do projeto ESTATPESCA para os demais estados
da regi~o e o papel a ser desempenhado pela DIRPED. junto ás de-
mais diretorias do IBAMA, no sentido de internalizar a importan-
cia da gera~~o da estatistica de pesca como elemento básico e vi-
tal para as a~~es de planejamento e ordenamento pesqueiro de res-
ponsabilidade do IBAMA.

Em seguida. submeteu á aprova~~o dos participantes uma pro-
posta de agenda. que foi aprovada com a inclus~o de um item refe-
rente a apresenta~~o do projeto FAO de assistência técnica ao 1-
BAMA no estabelecimento de um Sistema Nacional de Estatistica de
Pesca, e indicou Hiram Lopes Pereira, da DIRPED. e José Heriberto
M. de Lima, do CEPENE, para, respectivamente, atuarem como coor-
denador e relator dos trabalhos.

Os resultados das análises e discuss~es dos itens da agenda
de trabalho (Anexo 11) s~o apresentados em duas partes: (I) Ava-
lia~~o da Estatistica de Pesca na Regi~o Nordeste e (11) Situa~~o
da Estatistica de Pesca a Nivel Nacional.

4. AVALIAÇAO DA ESTATISTICA DE PESCA NA REGIAO NORDESTE

4.1. OBJETIVO: Avaliar as atividades do ESTATPESCA na Regi~o
Nordeste.

4.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

4.2.1. Situa~~o atual das atividades no Ceará

a) Concluida a fase de cadastramento da frota pesqueira. por
localidade e modalidade de pesca. bem como das estimativas da
produ~~o pesqueira maritima para os anos de 1991 e 1992;

b) Necessita ser aplicado um modelo de análise estatistica.
para verificar o grau de confiabilidade das estimativas efetuadas
da produç~o e. também, aprofundar as análises sobre a produtivi-
dade das principais pescarias;

c) Pessoal: conta com lB(dezoito) coletores de dados, número
insuficiente para cumprir todas as tarefas de campo. Atualmente,
vêm suprindo as deficiências com a contrata~~o de servi~os, via
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colOnia. de pescadores. Resaltou-se a iMportancia de exa~inar a
viabilidade de se contar com o apoio de Prefeitura. nos .unici-
pios onde o trabalho vem sendo executado, para suprir a deficiên-
cia de coletores;

d) Capacita~.o dos coletores: apÓs esses mais de três (03)
anos de trabalho em execu~~o, pode ser considerado como bom, o
n1vel da equipe de campo envolvida, permitindo o levantamento de
dados bastante confiáveis;

e) Desenvolvimento do sistema de processamento: já está pra-
ticamente pronto, podendo ser utilizado nos demais estados, que
apresentam atividades pesqueiras semelhantes, uma vez que foi de-
senvolvido levando em conta apenas as caracter1sticas da pesca do
estado do Ceará;

f) Divulga~~o dos resultados: as estimativas das produ~~es
de 1991 e 1992, ainda n~o foram divulgadas, devendo merecer a
prioridade maior, a concretiza~~o desta meta até o final de 1993;

g) Infra-estrutura para o trabalho: as instala~~es f1sicas
onde funciona o projeto, n~o oferecem nenhuma condi~~o de traba-
lho. A viatura remetida pelo CEPENE, recentemente, n~o vem sendo
colocada á disposi~~o do projeto;

h) Recursos Financeiros: a falta de regularidade na libera-
~~o dos recursos financeiros tem trazido muitos problemas na exe-
cu~~o do projeto. Com a libera~~o da primeira parte, agora em ju-
Iho/93, as atividades de supervis~o de campo est~o sendo retoma-
das. No entanto, será necessário que a segunda parcela do IV tri-
mestre/93 seja refor~ada no elemento de despesa "diáriasM, para
possibilitar o atendimento das metas previstas. A estimativa de
CRS 100.000,00 para diárias e material de consumo, deve ser o
montante a ser adicionado;

i) Apoio Institucional: constata-se que a atual dire~~o do
IBAMA, no Ceará, n~o está sens1vel á ey.ecu~~odo projeto, o que
de fato constitui-se num sério problema. Há necessidade de serem
tomadas algumas providências urgentes por parte do
CEPENEI DIRPED/IBAMA.

4.2.2. Situa~~o atual das atividades no Rio Grande do Norte

a) Concluida a fase de cadastramento da frota pesqueira, por
localidade e modalidade de pesca. Falta realizar as estimativas
de produ~~o pesqueira de 1992, já estando digitados todos os da-
dos coletados;

b) Pessoal: conta com 12 (doze) coletores de dados, número
insuficiente para cumprir todas as tarefas de campo. Atualmente
vem suprindo as deficiências com a contrata~~o de serviços, via
pessoal eventual, o que n~o deve perdurar. Recomendou-se que se-
ria importante examinar a viabilidade de 6e contar com o apoio de
Prefeituras nos munic1pios onde o trabalho vem sendo executado
para suprir a deficiência de coletores;
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c) Capacita~.o dos Coletores. pode ser considerado como ra-
zoAvel o nivel da equipe de campo envolvida, permitindo o levan-
tamento de dados bastante confiâveis. Recomenda-se que seja pro-
cedida a reciclagem dos coletores;

d) Desenvolvimento do
implantar o item relativo
prevista a visita a Natal
agosto do corrente ano;

Sistema de Processamento. necessita
às estimativas de produ~.o, estando
do Dr. José Augusto, ainda no mês de

e) Divulgaç.o dos Resultados. ainda n~o foi divulgado nenhum
relatório, devendo merecer uma prioridade a concretiza~.o desta
meta até o final de 1993;

f) Infra-estrutura para o trabalho: as instalaç~es fisicas
onde funciona o projeto oferecem boas condiç~es de trabalho. No
entanto, necessita adquirir novos mobiliários e máquinas de calcu-
lar. A viatura "NIVA" remetida pelo CEPENE em 1992, n:!lovem sendo
colocada á disposiç:!lo do projeto; deve ser examinada a trans-
ferência de 01 (um) micro-computador da SUPES/CE;

g) Recursos Financeiros: A semelhança do que se verificou no
Ceará, a n:!lo regularidade na liberaç:!lodos recursos financeiros
tem trazido muitos problemas para a execuç:!lodo projeto no pri-
meiro semestre/93. Com a liberaç:!loda primeira parte, agora em
julho/93, as atividades de supervis:!lode campo est:!losendo reto-
madas. No entanto, serA necessário que a segunda parcela do IV
Trimestre/93 seja refor~ada nos elementos de despesas "diárias" e
"material de consumo", no montante de CR$ 70.000 e CR$ 30.000,
respectivamente. Também, necessita de CR$ 100.000 em equipamen-
tos;

h) Apoio Institucional: com a nova direç:!lodo IBAMA/RN, ne-
cessita ser desenvolvido um trabalho, pelo CEPENE, de sensibili-
zar o novo superintendente para a importancia do ESTATPE5CA na
aç:!loda 5UPES no Rio Grande do Norte.

No anexo 111 é apresentado o documento de trabalho, sobre a
situaç:!lodo projeto E5TATPE5CA no Rio Grande do Norte, elaborado
pela equipe técnica do projeto.

4.2.3. 5ituaç.o Atual das Atividades em Pernambuco.

a) Concluida a fase de cadastramento da frota pesqueira, por
localidade e modalidade de pesca. Falta digitar os dados e proce-
der as estimativas da produ~:!lopesqueira de 1992;

b) Pessoal: conta com 08(oito) coletores de dados, número
insuficiente para cumprir todas as tarefas de campo. Atualmente,
vem suprindo as deficiências com a contrata~~o de serviços, via
pessoal eventual, o que n~o deve perdurar. Recomendou-se examinar
a viabilidade de se contar com o apoio das Prefeituras nos muni-
cipios onde o trabalho vem sendo executado, para suprir a defi-
ciência de coletores;
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c) Capacita~.o de Coletoresl necessita ser realizada uma re-
ciclaQem da equipe, estando proQramada a realiza~.o, no CEPENE,
de uma reuni.o com os coletores, para o periodo de 08 • 10/09/
93;

d) Desenvolvimento
relativo às estimativas
prescindivel e urgente a
volveu todo o sistema de

do Sistema: necessita implantar o item
da produ~.o pesqueira. Portanto, • im-

visita, à SUPES/PE, da equipe que desen-
processamento de dados;

e) Divulga~~o dos Resultados: a equipe do ESTATPESCA elabo-
rou e foi distribuido na reuni~o o manual de opera~~es dos pro-
gramas do sistema, constituindo-se num documento da maior rele-
v~ncia para o projeto. Quanto á divulga~~o dos resultados, ainda
n~o foi preparado nenhum relatorio o que deverá ocorrer até o fi-
nal de 1993;

f) Infra-estrutura para o trabalho: as instala~~es f1sicas
onde funciona o projeto oferecem boas condiç~es de trabalho. No
entanto, necessita dispor de 01 (uma) impressora que será forne-
cida, imediatamente, pelo CEPENE, vinda da DIRPED/BSB. A viatura
"NIVA" colocada á disposi~~o, pelo CEPENE, n~o vem sendo usada
para as finalidades do projeto. Portanto, deve ser e"aminada a
conveniência ou n~o de sua permanência em Recife, devendo este
entendimento ser conduzido pela Chefia do CEPENE;

g) Recursos Financeiros: o atraso verificado na libera~~o
dos recursos or~amentários em 93, trouxe muitos problemas á e"e-
cu~~o das metas previstas. Com a libera~~o da parcela do 111 tri-
mestre/ 93, as atividades de campo est~o sendo retomadas, devendo
ser assegurado os recursos já aprovados para o IV trimestre/ 93;

h) Apoio Institucional: com a nova direç~o do IBAMA/PE, ne-
cessita ser desenvolvido um trabalho, pelo CEPENE, de sensibili-
zaç~o para a import~ncia do ESTATPESCA na aç~o do IBAMA em Per-
nambuco.

No anexo IV é apresentado o documento de trabalho, sobre a
situaç~o do projeto ESTATPESCA em Peranambuco, elaborado pela e-
quipe técnica do projeto.

4.2.4. Situaç~o Atual das Atividades no Piau1

a) Deve ser iniciado, imediatamente, o cadastramento das em-
barcaç~es, por localidade e modalidade de pesca. Deverá merecer
atenç~o especial a extratificaç~o da frota direcionada à captura
de caranguejos que representa cerca de 40% da produ~~o costeira/
estuarina do estado;

b) Pessoal: conta com 04 coletores de dados, devendo ser e-
xaminada a possibilidade do apoio das Prefeituras de Parna1ba e
Luis Correia, para ampliar o quadro de servidores nos trabalhos
de campo;
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c) C.p.cit.~.o d. Col.tore.: deve •• r i~pl.ment.do um traba-
lho de reciclagem de pessoal, com a metodologia de cadastramento
e col.ta de produ~~ol

d) Recursos Financeiros: deve ser atendida a programa~~o a-
provada para o IV trimestre/93, no montante de CR$ 199.987,00.

e) Apoio Institucional: vem sendo atendido pela dire~_o do
IBAMA/PI.

f) Infra-estrutura: disp~e de boa infra-estrutura fisica em
Teresina e Parnaiba. bem como, conta com as facilidades de uma
viatura "NIVA" e microcomputadores.

4.2.5. Situa~~o Atual das Atividades na Paraiba

a) Deve ser iniciado, imediatamente, o cadastramento das em-
barca~~es, por localidade e modalidade de pesca;

b) Pessoal: conta com 04 (quatro) coletores, estando desco-
berto 03 (tres) importantes pontos de desembarque: Pitimbu, Baia
da Trai~_o e Cabedelo. Recomenda-se examinada r a possibilidade de
se contar com o apoio das Prefeituras para ampliar o quadro de
pessoal no trabalho de campo. Além de equipe técnica de coordena-
~~o, tem o concurso de uma (01) analista de sistemas;

c) Capacita~_o de Coletores: deve ser implementado um traba-
lho de reciclagem de pessoal, com a metodologia de cadastramento
e coleta de produ~~o;

d) Recursos Financeiros: deve ser atendida a programa~~o a-
provada para o IV trimestre/93, no montante de CR$ 219.988,00;

e) Infra-estrutura: disp~e de boa infra-estrutura fisica na
sede do IBAMA/PB, devendo o CEPENE fornecer um (01) microcomputa-
dor 386DX com impressora e mobiliário. A SUPES/PB disp~e de via-
tura para atender ao trabalho;

f) Apoio Institucional: considerando ser uma atividade nova
no IBAMA/PB, caberá ao CEPENE desenvolver um esfor~o de sensibi-
liza~_o das autoridades responsáveis no estado.

No anexo V é apresentado o
tua~~o do projeto ESTATPESCA
técnica do projeto.

documento de trabalho sobre a si-
na Paraiba, elaborado pela equipe

4.2.6. Situa~~o Atual das Atividades em Alagoas

a) Deve ser iniciado, imediatamente, o cadastramento das em-
barca~~es, por localidade e modalidade de pesca;

b) Pessoal: conta com 07 (sete) coletores de dados, número
insuficiente para cumprir todas as tarefas de campo, devendo ser
enxaminada a possibilidade de se contar com o apoio de Prefeitu-
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raa para ampliar o quadro de pessoal para este trabalho;

c) Capacita~~o dos Coletores: deve ser implementado um tra-
balho de reciclaQem do pessoal, com a metodologia de cadastramen-
to e coleta da produ~~o;

d) Recursos Financeiros: deve ser atendida a programa~~o a-
provada para o IV trimestre/93, no montante de CR$ 219.997,00;

e) Infra-estrutura: dispOe de boa infra-estrutura f1sica, na
sede do IBAMA/AL, devendo o CEPENE fornecer um (01) micro-compu-
tador 386DX com impressora e mobiliàrio. A situa~~o da viatura
"GURGEL" destinada ao projeto n~o é satisfatOria;

f) Apoio Institucional: considerando ser uma atividade nova
no IBAMA/AL, caberà ao CEPENE desenvolver um esfor~o de sensibi-
liza~~o das autoridades responsáveis no estado.

4.2.7. Situa~~o Atual das Atividades em Sergipe

a) Deve ser iniciado, imediatamente~ O cadastramento das em-
barca~Oes, por localidade e modalidade de pesca;

b) Pessoal: conta com 03 (tres) coletores, número insufi-
ciente para cumprir todas as tarefas de campo, devendo ser exami-
nada a possibilidade de se contar com o apoio de Prefeituras para
ampliar o quadro de pessoal para este trabalho, bem como a redis-
tribui~~o de pessoal junto ao INSS;

c) Capacita~~o de Coletores: deve ser implementado um traba-
lho de reciclagem do pessoal de trabalho de campo;

d) Recursos Financeiros: deve ser atendida a programa~~o a-
provada para o IV trimestre/93, no montante de CRS 219.997,00.

e) Infra-estrutura: dispOe de boa infra-estrutura fisica, na
sede do IBAMA/SE, devendo o CEPENE fornecer um (01) microcomputa-
dor 386DX com impressora e mobiliàrio. A situa~~o da viatura é
bastante precária;

f) Apoio Institucional: considerando ser uma atividade nova
no IBAMA/SE, caberà ao CEPENE desenvolver um esfor~o de sensibi-
liza~~o das autoridades responsàveis no estado.

4.3. CONTROLE E MONITORAMENTO DO SISTEMA

a) Acompanhamento das atividades: deverà o CEPENE, no perio-
do de setembro a novembro/93, promover visitas aos estados para
avali~~o das dificuldades e desenvolvimento dos trabalhos;

b) Curso sobre Metodologia aplicada à Estatistica: deverà o
CEPENE preparar uma proposta de curso, o qual està programado pa-
ra o periodo de 25/11 a 05/12/93. Posteriormente, deverá circular
sua programa~~o e critérios de participa~~o;
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c) Reuni~o com OS Senhores Superintendentes do IBAMA da Re-
gi~o Nordeste: deverá o CEPENE desenvolver as gestOes necessárias
• sua concretiza~~o imediata;

d) Material de uso nas atividades de campo: recomendou-se
examinar a possibilidade de se confeccionar camisetas e bonés com
a identifica~~o do projeto "ESTATPEsCA".

5. slTUAÇAO DA EsTATIsTICA DE PESCA, A NIVEL NACIONAL

5.1. AVALIAÇ~O DOS SISTEMAS DE COLETA DE DADOS

O sistema de coleta de dados da produ~~o de pescado (Con-
trole de Desembarque) foi implantado pela ex-sUDEPE, na década de
70., e consistia de um censo de todas as capturas desembarcadas
nos principais locais de desembarque.

Paralelamente ao Controle de Desembarque, foi implantado o
Sistema de Mapas de Bordo destinado à coleta dos dados de captura
e esfor~o de pesca, por local de captura, das pescarias da frota
industrial, com vistas a fornecer os dados bàsicos para as anali-
ses de avalia~~o dos estoques dos principais recursos pesqueiros
e subsidiar a administra~~o destas pescarias.

Estes dois Sistemas de Coleta de Dados Basicos funcionaram a
contento até O final da década de 70. No inicio dos anos 80, em
fun~~o de dificuldades econOmicas e de crises administrativas na
ex-sUDEPE, a rede de coletores de dados foi diminuindo e, por n~o
se dispor de condi~Oes para a manuten~~o do sistema Controle de
Desembarque, a gera~~o das estatisticas de pesca, por este siste-
ma passou, praticamente, à inexistir, prejudicando toda a série
histórica.

Como a informa~~o estatistica gerada pelo IBGE dependia, em
grande parte, do fornecimento de dados coletados pelo Sistema
Controle de Desembarque e o IBGE n~o investiu numa rede própria
de coletores de dados para suprir esta lacuna, as estatisticas de
pesca do IBGE também deixaram de ser geradas, principalmente a
partir de 1990.

Como os sistemas Controle de Desembarque e Mapas de Bordo,
embora carecendo de pessoal e recursos financeiros suficientes,
n~o foram desativados pela ex-sUDEPE, a coleta de dados continuou
sendo realizada. Em alguns estados, devido a peculiaridades pró-
pias tais como: concentra~~o de desembarques em poucos locais e
sistema de pesca basicamente industrial, onde as empresas de pes-
ca dispunham de registro das capturas desembarcadas, foi possivel
dar-se continuidade à coleta de tais informa~Oes, mesmo sem se
contar com o apoio de pessoal de campo.

Nos estados onde n~o existiam tais condiçOes, passou-se a
dispor de estatisticas apenas de alguns poucos locais controlados
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R a informa.~o gerada n.o pRrMitR realizar estimativas do desRm-
barquR total do estado.

RelativamentR ao
extinguiu-se a coleta
manter a qualidade das
pesca.

Sistema Mapas de Bordo, em alguns estados
de Mapas de Bordo, pois n.o foi possivel

informa.Oes fornecidas pelos mestres de

Nas Superintendências do IBAHA, a gera••o de estatlsticas de
pesca n.o é considerada atividade prioritária, apesar de n.o ser
posslvel ao 6rg.o cumprir suas atribui.Oes de conserva••o e ge-
renciamento dos recursos pesqueiros sem dispor de estatlsticas de
desembarque, captura e esfor.o de pesca.

Tal situa••o tem resultado, inclusive, no remanejamento de
coletores de dados para exercerem outras atividades, como fisca-
liza••o, por exemplo, que é considerada bem mais prioritária que
a gera••o de estatlsticas. O remanejamento dos coletores para ou-
tras fun.Oes é facilitado pelo fato de n.o existir, no quadro do
IBAMA, o cargo/fun ••o de coletor de dados.

Em S.o Paulo, a coleta de dados é realizada pela Secretaria
de Agricultura do estado, através do Instituto de Pesca, que de-
senvolveu um sistema de coleta pr6prio, o qual consiste de censo
dos desembarques realizados e de entrevistas com os mestres de
pesca para a obten ••o de dados de captura e esfor.o. O Sistema de
Mapas de Bordo foi desenvolvido apenas para a frota atuneira.

A situa••o da coleta de dados é semelhante áquela do IBAMA,
n.o existe uma cobertura total de todos os desembarques e desco-
nhece-se o percentual controlado em rela••o ao total dos desem-
barques.

No Anexo VI é apresentada, em termos quantitativos, a situa-
••0 da rede de coleta de dados dos principais estados pesqueiros,
onde é posslvel observar o reduzido número de coletores de dados
em rela••o ao total de locais com desembarques de pescado.

Apenas 2 estados, S.o Paulo e Rio Grande do Sul, coletam da-
dos de desempenho industrial, consistindo de informa.Oes sobre
fluxos de comercializa ••o e produ••o por tipo e produto, dados de
importa••o/exporta ••o, etc.

Foi iniciado, no Estado do Ceará, em 1990, um programa pilo-
to de gera••o de estimativas de dados de desembarque e de esfor.o
de pesca, através de um sistema de amostragem que tem como unida-
de amostraI o tipo de frota, segundo o petrecho de pesca utiliza-
do. O sistema tem produzido resultados satisfat6rios, sendo ade-
quado para situa~Oesonde os desembarques ocorrem numa área lito-
ranea extensa, com muitos locais de desembarques e frota pesquei-
ra heterogênea.

Por n.o ser posslvel aplicar amostragem aleat6ria, conside-
rando todos os locais de desembarque de pescado, as estimativas
de desembarques s.o obtidas por extrapola••o dos lndices de pro-
dutividade de cada frota, nos locais controlados, para aqueles
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nao controladoa maia próximos.

Nao foi realizada análise estatiatica da consiatOncia da.
estimativa. obtidas, para avaliar a sua precisa0.

o ESTATPESCA foi impl~ntado em 1991 noa Eat~dos de Pernambu-
co e Rio Grande do Norte e está .endo expandido, este ano, para
os Estados da Paralba, Alagoas e Sergipe.

No Estado do Pará existe, também, um Sistema de Coleta de
Dados para pescarias de águas interiores, executado através do
Projeto IARA da Coopera~~o Técnica Brasil/Alemanha. A coleta de
estatlsticas de pesca é parte de um projeto maior que tem por ob-
jetivo a administra~~o dos recursos pesqueiros da Regiao do Médio
Amazonas.

o proj~to foi inciado em 1990, em Santarém, consistindo da
coleta de dados através de censo; já foi implantado em 5 municl-
pios e está sendo expandido para os demais. A rede de coleta de
dados é mantida através de coletores de dados do IBAMA e de pes-
soal fornecido através de convênios com prefeituras e institui-
~Oes governamentais e privadas, e treinado pelo projeto.

Foi salientado que a manuten~~o da rede de coleta de dados
necessita de monitoramento constante, realizada. através de reuni-
Oes mensais da coordena~~o do projeto com os coletores de dados,
onde se procura valorizar o servi~o deste profissional, mostrando
a import3ncia do seu trabalho.

Embora a coleta de dados através de censo, n~o seja recomen-
dada para estas pescarias, pelo alto custo financeiro da sua e>:e-
cu~~o, foi ressaltado que n~o é possivel aplicar a metodologia de
amostragem por dificuldades em definir uma unidade amostraI apro-
priada.

5.2. AVALIAÇ~O DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DOS DADOS

A exce~~o dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
que desenvolveram sistemas pr6prios de processamento eletrOnico
dos dados, nos demais estados que ainda utilizam a antiga metodo-
logia de coleta através do Sistema Controle de Desembarque, todo
o processamento é feito manualmente.

O Estado do Rio Grande do Sul está substituindo seu Sistema
de Processamento pelo desenvolvido pelo CEPSUL. Este sistema está
sendo expandido, atualmente, para os demais estados das RegiOes
Sudeste e Sul, com exe~~o do Estado de S~o Paulo que desenvolve
um sistema próprio.

O projeto ESTATPESCA e o projeto IARA adotam sistemas de
processamento eletrOnico dos dados, o primeiro utilizando bancos
de dados desenvolvidos através da linguagem CLIPPER e o segundo o
Banco de Dados do Programa DATAEASY. Como o processamento dos da-
dos realizado pelo CEPSUL utiliza o Banco de Dados DATAFLEX, re-
sulta que se está criando, dentro do IBAMA, dois tipos de proces-
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sam~to que utilizam .i.tema. diferent@s, sendo necessário a pa-
droniza~.o dos dados e rotinas, de forma que o. dados produzidos
p@los sistemas s@jam mais fáceis d@ serem int@rcambiados e/ou a-
gregados, @ a atividad@ d@ suporte na área de informática seja
feita com menos custo para o IBAMA como um todo.

CONCLUSOES, CONSIDERAÇOES E RECOMENDAÇOES

Dado a importAncia da estatistica d@ pesca para o ordenamen-
to e desenvolvimento do setor, entende o grupo que é imprescindi-
vel a internaliza~~o deste pensamento na Diretoria do IBAMA e
que, ent~o, se eleja este programa como uma linha de a~~o priori-
tária, a exemplo do que hoje ocorre com a fiscaliza~~o, evitando-
se, assim, a descontinuidade dos trabalhos em execu~~o.

De um modo geral, as atividades de coleta de dados n~o foram
e n~o est~o sendo coordenadas de forma efetiva por nenhuma dire-
toria do IBAMA. N~o há um controle e monitoramento da rede de co-
leta de dados. N~o há uma avalia~~o critica dos dados coletados,
sendo precária a qualidade e precis~o dos mesmos.

Recomenda-se o estabelecimento de uma coordena~~o central
das atividades de estatistica de pesca do IBAMA, com a participa-
~~o das Diretorias DIRPED, DIREN, DIRCOF, DIREC e da CORIN e que
a coordena~~o, a nivel regional, seja atruibuida aos Centros de
Pesquisa, CEPENE, CEPSUL e CEPNOR.

Considerando que n~o existe, no quadro de pessoal do IBAMA,
a fun~~o de Coletor de Dados, sendo a maioria destes enquadrados
na fun~~o de agente de transporte fluvial, n~o há uma conscienti-
za~~o, nas unidades estaduais do IBAMA (SUPES), sobre a importAn-
cia das atividades de coleta de dados, ocorrendo muitas vezes que
o servidor encarregado de executar este trabalho é remanejado pa-
ra outras tarefas, em preju1zo da coleta de dados;

Recomenda-se realizar um trabalho de conscientiza~~o das ad-
ministra~Oes das SUPES/IBAMA sobre a import3ncia da coleta de da-
dos, bem como que seja criado, no quadro de pessoal do IBAMA a
fun~~o/cargo de coletor de dados, ou com outra denomina~~o equi-
valente com a atribui~~o única e exclusiva de coletar dados com
vistas a salvaguardar o que ainda resta da rede de coletores de
dados do org~o.

Das discussOes realizadas constatou-se que a utiliza~~o de
sistemas de processamento de dados diferentes geram informa~Oes
que poder~o ser dificeis de consolida~~o a n1vel nacional, sendo
necessário padronizar os vârios cadastros utilizados pelos dife-
rentes sistemas, e que a gera~~o de tabelas seja realizada a n1-
vel centralizado. Necessita-se, também, que o gerenciamento das
informa~Oes dos Bancos de Dados seja centralizado.

Recomenda-se, portanto, integrar, num grupo de trabalho co-
ordenado pela CORIN, 05 técnicos afetos ao desenvolvimento dos
sistemas de processamento dos dados com vistas a e><ecutarativi-
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dades de desenvolvimento/suporte de sistemas direcionados para
compatibilizar/int@grar 05 vários sistemas num sistema único de
processamento ou, alternativamente, sendo mantido mais de um sis-
tema em opera~~o, desenvolver um sistema para a consolida~~o, à
nivel nacional, das informa~~es padronizadas dos Bancos de Dados.

Nesta reuni~o foram identificados os seguintes técnicos para
compor o Grupo de Desenvolvim@nto/Suporte de Sistemas:

José Ximenes de Mesquita
Júlio Matos de Lyra
Vera Alcina Garcia da Silva
Eason F. do Nascimento

CORIN
SUPES/PB
CEPERG/RG
SUPES/CE

A CORIN concorda em coordenar o trabalho na área de desen-
volvimento de um sistema com dados e metodologias padronizada a
nivel nacional, porem em vista de n~o dipor de técnicos para o
trabalho de programa~~o e levando em conta que os técnicos aqui
listados podem n~o estar disponiveis durante todo o tempo que for
necessário para a elabora~~o dos programas, foi levantada a ne-
cessidade de se alocar recursos financeiros que seriam utilizados
para contratar programadores, no momento oportuno. Ao mesmo tem-
po, recomenda-se também alocar recursos para promover as reuni~es
do grupo.

Constatou-se uma deficiente rede de coletores na maioria dos
estados, impossibilitando manter a coleta de dados através da me-
todologia do Sistema Controle de Desembarque ou mesmo através da
implanta~~o de um sistema de amostragem tipo ESTATPESCA, que re-
quer uma demanda menor de coletores de dados.

Recomenda-se, portanto, que, em cada estado ou regi~o, defi-
na-se como s@r~o geradas as estatisticas de pesca considerando a
metodologia mais adequada a cada situa~~o (censo/amostragem); re-
comenda-se, também, que a rede de coletores de dados seja amplia-
da, através da contrata~~o de pessoal, de convênios com prefeitu-
ras e/ou institui~~es governamentais e privadas ou outro mecanis-
mo fact1vel.

5.3. PROJETO FAO/IBAMA PARA O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE
ESTATISTICA DE PESCA NACIONAL

o Dr. Francisco Guillén, representante da DIREN nesta reuni-
~o, e que assessorou o consultor da FAO em Sistemas de Informa~~o
para a Investiga~~o e Ordenamento Pesqueiro, enviado ao 'Brasil
para realizar um levantamento de dados e informa~~es sobre a Si-
tua~~o da Estatisitca de Pesca Brasileira, com vistas a elabora-
~~o de um projeto de assitência técnica da FAO ao IBAMA, para o
estabelecimento de um Sistema de Estat1stica de Pesca Nacional,
relatou, em linhas gerais, os resultados desta visita e a situa-
~~o atual das negocia~~es entre a FAO e o Governo Brasileiro para
a execu~~o do Projeto.

o Consultor da FAO realizou visitas aos estados do Ceará,
Pará, Rio de Janeiro, S~o Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do
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Sul, mantendo contatos com t*cnic05 do IBAMA , ln.titui~~.5 de
Pesquisa Pesqueira e o IBGE. No seu relatOrio de5tas visitas,
destacou a situa~~o do Projeto ESTATPESCA, no estado do Ceará, e
o sistema de proce5samento eletrOnico dos dados das pescarias in-
dustriais, executado pelo CEPSUL em Santa Catarina. Identificou
os problemas existentes na gera~ao das estatísticas e os recursos
financeiros, de pessoal e de equipamentos disponivei5

De posse destas informa~~es, elaborou um projeto para reati-
var a estatistica de pesca nacional, constando de uma fase ini-
cial de implanta~~o com dura~~o de um ano, onde projetos pilotos
ser~o testados em alguns estados, prevendo-se a capacita~ao e o
treinamento de pessoal para possibilitar a implanta~~o nos demais
estados. O Projeto prevê, também, o aporte de equipamentos para o
processamento eletrOnico dos dados.

Na primeira etapa, se realizar-se-á um censo estrutural que
fornecerá os dados e informa~~es necessários para a defini~~o de
sistemas de coleta de dados por amostragem. O projeto utilizará a
m~o-de-obra dispon1vel no IBAMA e prevê recursos para a amplia~~o
do quadro de pessoal.

Segundo o Dr. Guillén, o IBAMA pretende ampliar a dura~~o do
projeto de assitência técnica da FAO para 4 anos, ao invés de a-
penas 1 ano, como foi proposta pela FAD.

Os recursos financeiros da contrapartida brasileira, ao pro-
jeto da FAO, já est~o assegurados na programa~~o or~amentária do
IBAMA, para 1993 e 1994, e o inicio do projeto está previsto para
setembr%utubro do corrente ano.

O grupo reconhece a import~ncia do apoio que a assistência
técnica da FAO poderá proporcionar ao desenvolvimento das a~~es,
ora em execu~~o, para o soerguimento das atividades de estat1sti-
ca de pesca, devendo contribuir para a defini~~o do modelo a ser
adotado nos demais estados que ainda n~o disp~em de um sistema de
coleta de dados.

5.4. ESTATISTICAS DE COMERCIALIZAÇ~D E PRODUÇ~O INDUSTRIAL

Foi ressaltada a importancia de se dipor de dados s6cio-eco-
nOmicos da pesca para subsidiar a administra~~o das pescarias,
tendo em vista as implica~~es politicas, econOmicas e sociais das
medidas de regulamenta~~o mais restritivas, do tipo defeso no pe-
r10do de reprodu~~o ou crescimento das espécies, que acarretam
paraliza~~o total das pescarias durante periodos de tempo prolon-
gados.

Quanto aos dados de exporta~~o de produtos de pescado, estes
têm servido inclusive para suprir a falta dos dados de produ~~o
desembarcada de algumas espécies que destinam-se quase que exclu-
sivamente à exporta~~o, permitindo o cálculo de estimativas dos
desembarques.

Constatou-se que o CEPERG é a unica unidade do IBAMA que
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disp~e de estatisticas de desempenho industrial da pesca, que in-
clui dados da capacidade instalada de processamento das empresa.,
por linhas de produ.~o, dos fluxos de matéria prima e de produto
acabado, e dados de importa.~o R exporta.ao.

Outros org~os do governo que dispOe de dados industriais
s~o: o Ministério da Industria e Comércio, o org~o que centraliza
as importa.~es e exporta.~es e o Ministério da Agricultura, atra-
vés do Departamento de Inspe.~o Federal de Produtos de Origem A-
nimal. Alguns destes org~os disp~e de estatisticas completas en-
quanto outros vêm enfrentando dificuldades na gera.ao de suas es-
tatisticas.

Foi recomendado que a DIRPED inicie gest~es junto aos demais
org~o do governo, no sentido de verificar se os dados dispon1veis
atendem às necessidades do IBAMA , e quais as formas de acesso a
estes dados.

Recomenda-se à DIRPED um posicionamento sobre o interesse do
IBAMA de reativar a gera~~o de dados sócio-econOmicos da pesca.

Considerando que a DIRPED realizou em 1992, uma reuni~o do
Grupo de Sócio-economia, no CEPTA (S~o Paulo), foi recomendado
resgatar o relatório desta reuni~o, tendo em vista reativar a co-
leta dos dados de desempenho industrial.

5.5. COOPERAÇ~O INTERINSTITUCIONAL

Constatou-se a existência, no passado, de importantes la.os
de coopera~~o entre o IBAMA, o Instituto de Pesca e a SUDENE, a-
través de instrumentos formais, para a gera~.o de estatisticas de
pesca, o desenvolvimento de pesquisas, etc.

Na situa~.o atual, onde todos os org~os enfrentam, em maior
ou menor grau, dificuldades operacionais, o trabalho isolado ou
através de colabora~.o informal tem produzido resultados insatis-
fatórios. Torna-se necessário reativar a coopera~.o interrinsti-
tucional por meio de instrumentos legais, tipo convênios, onde a
infraestrutura material e de pessoal de cada institui~.o possa
ser complementada e o potencial de cada institui~ao seja melhor
aproveitado, num esfor~o conjunto para superar as dificuldades
atuais na gera~~o de estatisticas de pesca.

A colabora~.o entre o Instituto de Pesca e o IBAMA foi res-
saltado como da maior importancia, salientando-se que tal colabo-
ra~.o poderia ser na forma de integra~.o do Instituto de Pesca na
proposta de padroniza~.o do processamento dos dados e na necessi-
dade de apoio tanto de pessoal especializado como de equipamentos
de informàtica.

Com rela~.o ao IBGE, apesar do n~o comparecimento de repre-
sentantes deste org.o, foi salientado que o IBAMA considera que a
gera~~o das estatisticas globais da pesca nacional continua sendo
da responsabilidade do IBGE, que é o org.o responsàvel pela gera-
~~o das estatisticas oficiais do pais.
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AGENDA

DATA

16/08

17/08

18/08

19/08

20/08

ANEXO II

TEMA

- Abertura
- Avaliaç::io
volvido nos

das atividade do projeto ESTATPESCA desen-
estados do CE, RN e PE

- Estabelecer os parametros operacionais de implantaç::io
do nos Estados da PB, AI,Pl e SE
- Demonstraç::io do uso do programa ESTATPESCA e avalia-
ç::iodas necessidades de adaptaç:~o a situaç:Oes especifi-
cas de cada Estado.

Controle e monitoramento do sistema
Abertura da Reuni:io Nacional
Discuss:io e avaliaç::iodos sistemas de coleta de dados

e avaliaç::'odos sistemas de processamento deAnálise
dados
- Proposta para
processamento de

padronizaç::io dos sistemas de coleta e
dados

- Projeto FAO/lBAMA de assistência técnica no estabele-
cimento de um sistema Nacional de Estatistica de Pesca.

Cooperaç::'olnterinstitucional
- lmplantaç::'ode Banco de Dados Regionais
- Implementaç::'o do sistema de coletas de estatisticas
de comercializa~~oe produ~~o industrial de pescado.
- Desenvolvimento do sistema de cadastro das frota em
operaç::'o.
- ConclusOes e encerramento.
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ANEXO III
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b) Col tola t.ut...:U d. fn:,t"o - '; .••.":3 í i-: '.:, o, C'":n I .í O'·-j~ ;,.

<i~f; :l·I,~~J.

S:r.':;,:..e a ; ••.......t i r- de ~,:':, é q..•e C7"



~racion&l1z.ação ÓII frota em todas as C01U'l1dades. existentes no [5' ..•"".
O Projeto JlV\PAtE IOtOO t'sta ..•.•voltado para eo]elô) Ck.'d.,-

dos sobre pn:x1Jção, esforço. CPUEe Á.reas clt pesca da frota. lago:Heiro •

cem cavo, e P.8J'i\Je1ra mas em face da pr1ne1ra ter d1verslficaó.J o t11<>

de petrecho e a seglTlda ter tra'1Sferido suas ativ1d&jeE- pare outros 1,2
cc;,is da regi8ci Q Projeto f01 õese t í veõc e sua dlra;i".o não ul tra;a~sw

ttis anos.
2. tocars de Dc5eflÜll.TQ.Je.

O Estado do rio Gr...nde do Norte, nos seus 39~ lo'!,de e.kt("~

seo, possuI 2] rTU11clpJo&cos te í ros e 76 co-uní deoes pesqoe í ras (pII.3jlél 1)

3. Frou Pc=quc1ra
A frota pesqoe í ra do Estado, hoje elT.OJ"oer8;~. le"'~lllt1!lj.:;·

6 partir do cada!otrcnento realizado, é da orõesr;de 2.606 ertbi&rcaçôes

C.'\.A:lit:l 1 ), constitu1da de not.or-rzeaa, vela e T't1TO, lia •.•1"'O;':....ro;:"O tY.?

21~, 4GX e 33%. respec t í ve-ente ,

Os barcos rrotC'rizai:bs fOrêr SJtx!lvidjdos err trê~ t í ros

ecs sn dt ecr-Imí nedcs , Gt-.AN1J!::' (~·i':;), oc~ de 12 nclT"CIS õe cOI'l.'rimento

( 3,1't ), MtulO (fl.toM • entre 8 e 12 net.roe ( ~~ ) e PF.",8f:! (3'·:=), 8!.. ••1

xo õe B metros ( 39,9'..•..),

Os barcos a vej e forr:r c;asslficajos err, orõerr cresente õe
co-r rcneruo , a.c:.sirr, djscrim1n.a,õ?s, FA:-.IE7ES (P\.t;'), J~~JUJ..!::(JNi) , B:\iT~-

fi/$. (óI,V) e em (B:X"), na pro~rçãÇl de- 26,1", rarD o pr.ír-e í rc t í po
27,1%, J:''::~.'''''6 o S~i:..ndo. 10.8% j.a...-ao terce í rc f!' 36,010 pw-a o q.sar tc. IJo:.'!

SE- ress.al ter- qoe a bate i ra e o bote SéiIO r.rat í ce-e.ue do nesm:· t.a-G~l:

!;',(',J; q'l~ ::Ib~t,:,1r.J fY.1~~U!tv(',"l abc r-ta.

)".1. r" ..··(lt·l.3:yJo ôoí s DtJrlE'iro~ QUE'~::ICde feno, COll.-.rrv:-o;ii'"" c.•...ll","\- i -:,

k '.~~o"1f.([~lt.:), n...rnal1iV?nte sen. in.-;tru.!fillos th a.l>.!]J(,J a loes.::. e 8 rloLs

\:C't-'~::' f!' elC'..JI1!' CO'f rá:ho e e::"f'!5-:>"d.:;.

/l. r:j..ro ):.:.;:"1.l"k,.!,) de pcscooorcc

Cri:.: j... oc f.:.!"" te , rt: Fstajw ex i s te Ui. cor,tirlt,:'~,';e do=- 3J.t(t) ~.":"!.r.,:,1:>f'C::'

c-i' r-e ' ••_)-J ,ó\j":'s 1~.3.·'a..,-; 10 õ; ~ltcri'i:D:.f\. ~'-r.:,-."--...:-~.~':l~e:.,>,: "~-!f"

l.à. 1..~:N-~:l...5Ú12.0:0 ~~:-#f-j:.re~ q~ ef et .•ve-e-ue tra:.;lJ,:l'"', r," éo-j" ...• :: .. ,

ce Iesce . ( QJ/ui":" 1 )

~, Pn'1J-.ia E.:..lillõ::L\:J AI•..ul

. .-
E::~~Céi ;. ",:-.:. tcc: ..-)O ~ ' •..•_ (,.!:-

r i a á'.; r' 3:),"'5 Ó'!! JulhC de 1.~S3 r-e.•..:-SO!" f.l. •..a-ce í rcs rod.:""õ r'e~.;'!'"_tb..- ~

P.!".~-:--=-~:·ída St.Fi:S/CE.

6, nC'C..!1~'\SIW010S e lJlf1"'3:?~tJ1Jtura D1!";..aJv("1 no r'rcjc-to

o projeto pcssuí \..IT c7,~~g'!·I'..eoe 1E ;.~!.!:,::!" «(.'.';.'J< '- •
c.e·.:): t:i·! ..•.éc•.11:-:>sde r.i ve ; S.Jj"':-:-JOí, t:-r!'- a.J.!:~&.H~ t ec ecce ( d:r

o.c es \ fi J.::.e eetercres • d's"'I:' " e'. c;.t.:. I'"\J' r-ipo lil.·'::':,-
De .••-:--se J"f-Sl:;.-.]1er ~.'f" ~..l" v-v-c cce .• _.d~~--:-: ~ c....<:;'

h'.:.~!t.-.;~e>~:Jt;. ~"\.~"'':~'''\.;.:'' a- bl~jOf:. o. :~OS"~ e t:!".i''':;,



CUOJ dEi u:Io6 pelo eD'DiE.
O Projeto ee tá eq.Jf J'Ado cor Ô) 16 m1Cn>-CO'l'PoJ l ooorcs

5C'ldo l.II'l x'r e cerro AT (286). um inliressora H.J)1,\, \In velcure NrYA.

m;qu.l.nas \se: datilografia e ca)euladoras q.Je .terdem per-rer t..wrent.e

no e)..~ãC' -ec Projeto. CCnvérn sal ientar Q'JIe o ve lccrc nem serrpre é
utiliz..ado nas viagens reaJ1:.adas pelo Pro~t.o. o rre!'llTO trtém eten-

de 8 OJlros serviços da SI..F&'5 e \6r dos cc::rrp.;t.adores (286) ê do PflO

JE"JQrtfJJ/fl'D/llJN'IA. que es tava cediG~' 8 este setor mas está seroc

solicitado a sua Oe'volução.

7. Parq..oe~tr1aJ

7.1. rórno DE ~

O Estado do R10 Cr;:rt1c' do NortE' poesul se te em rcsie de
I""SC:t. seoec QJ&lro erro lbt.aJ. ( Norte Pesca, ~8C;'l. PcF.C.8 Al to "'.:lI"

e l"'r-xUraT ) e t~s nos rTU1idf)ioS de To.Jros ( Dr{lCsca-FiJial e Pc~
ca,.-Ê-lo ) e Areia Branca ( Peece Alto Mar - Fujal ) ~ M dedJC"a-r

it Cil;.,~, beref rcr •••..ent ..o e expoTtét';ã~ oc pe íxes e c rus tóceca.

7.2. Cl\P/ICIIWlE DG[Al.Ar.V\

No OOADR:> 3 ver-rrs ca c se '\.Jr.~ onst rat ívc da C'á,""'IOCj~

d·~ de frios 1ns!.ala:1a no Est.eoc, ccrlS'~&:'a'I1" lF.3 oc í ccf da.Je em te r

r.p~)'es e f scas irfortados de cot ros Estaôcs , fr&nt"'s e carres . O
m.:o~~· ,.â:;, poôe-os af":i.fl1Gr" COO,rehl:~ão e proJvçào de- gele. ter-Jc em

v í e.tc toce pl"O'J.JÇ'~ ser ins..Jficiente para. atencer- a delra,da Ô':' re
t cr-.

Q.Ja,t:. a cecec í ceoe ôe terer rc í arcrue d:- l'-L"')!;:a. C~':1!-

t..;.t.;)-se ocf cs í daôe seeejhent.e &, ca,"'\EIciwde de frios, ou se je, trat.a

]hT'rj.:o E\ hcrea/di a, ccrcote 5 di&! per sce.a-ra, esses e r-reces t~n
ca, .:..:jr.i:JJ!o de tY.!ncfjciar 1.534 lor-l(.·}érlG/WIOde cecae de l~')sl.b

E-:I=i.a-,tc· a';lIa.l.me:ltt> esses e-tçresas benotic13Tl em tcn o etc 3X) te-e-
j~·.:J::./"'Vn.

7.3. T1J~ OCPlr.llllUG

TI-ês r rc ••:hto~ ( pe í xer , ca'".:....1"'.Y.·s e ]~':',c:l~

1~,'ílCi:..'_~lt.) rr cs 1.1tj:lstn~ de ;..c~::a de Ü"~,:)j;t, Os tJ:i:;

t ";',: .•- C':'1 lã.ê.osta ce. ca..:'1a ~IOU inlo:llac:.

úeve--se r-esaâ t ar- Qlt> as t-""'ÇN?S~S dp '!'O.ITY~ e I.'"'f.h = -

C' pe ixe ~""lEfl'=!&.y ....~ o r.,.cr-ec , r rov ec er.te ti. j""h:S

c'!' &~~ e afins, QJ'!' s,:.!"r€ f];H~~- e e-e.s: 3t;t , e·.~~a:,tc o ce-e-
ro>, r·~·.!i"'..•e•....te ô..., cv'l t í vo, 8:',~,-.~cc ser t~TlC'fir:!E;JC !,,>,:fr-e

[e"r, ~ .• 1~ e-~l -; r.e Jo O de C"i1~~'.••r•.:t-.
;..,....•:s es c; ':'-:;"<';;'; ~ r";--'".j.· ~,:,r U· ..•• ti:,: I: ~- ""..:.

t r í o-

L: .• ).
7.4. LJ;:jj"l:r.>~ ~_"i:'l
C·L:~ oe U;..t:.;.:8t'. ~if~" •.••.a .1. ce f.~a.:.io. i \.(".0

1.::- 5'':;-~·-of'lC1.j:,,: de Na';.. I Yi. ,t I; e :, _f~. f. ( •.\":--..;.~ f..-~. C"

Es : 3-_~ •.:.., .:t..-S E' !:.o\~;''',



· 8.1. Ncces~jda:ie dt" lolê.tJ~dois cot e torcs en. An.:10 lk ..llfl:.~

e Touros tendo em vista &erefTI 1Jrport.a.'"lt.es pontos pesqcet ros do Est!

do;
8.2. Capacitar os tt-cn1eos na o;:.cra:j(.TJ~117.3r;àrJ dc.G C'w.-

8.3. Mant.er ccjetores ccerrretecee por serviço prestejQ o

q~ poderá criar vInculo err r-egatic í o, case ullrQj~se tre$ IIC!>t;:,

de prestação de serviço.

8.4. A não l1toera~ão de recursos: rar.c-eerres nas thl;l.'S
preví s tus ccrrp'()'nete a execcçec do Projeto.

8.5. Ur õos co-r-ct aoores qce havia e í oc cedídc ec proje-
to ~stá senoc oevcrvtec, o qae ecar-ret.a \.I"1'l8 s<.t'~arr,fl cj.. SE:r....aço '!

lnl conpoJl.a..jor roi.:: ate-.d<:r&as neceesr oeões do projeto.

Y. ~e:;lÕcs
a) Fdn-ar- convênio em. ~ Prefc1 turas dos mmí c Ípfcs )j-

Wr3rllCO!"t, no sentidc de qJe as nr-e-es , re aã i ae- 8 coleta õc c1..'1Õ...G

nas Jocal f daôes onde o I.fW'V1,nào dis~....e õe colet.or, senoc qJe toda

a retC'dJlogia ôe t~a:tlO e C"ov~.a;ão f1q~ a ('aTE" (jr:\ IU'.Mh.

b) Aqu:i5-içào de I..rn micro-con-cteoor-.

c) l-bdelo do mapa oe õeser ~I.n:pe ( •••..eJl(o) pAra cLsc·.J~~.



ex 1.\i'r-n 1 P'~!:.r;;'.:'r'...ns. 1, .•J Hl."'M'!"r; , •••~t-tm.c; r":'(t••t •.••nt es -c- ~t('l G!"'i_-.dt' ó:: t.or-t ••• r-T'lO ri"",m &- e'""••..•~rcpÇz...S. por- t ípe,
rnp~"r.:' ~.. P!'!"..: .•.•-orr-s fi' t r"P9flo,'1.l ho~

I1P:IcfrTr~1 Inron vr.u. P.DD ':'C'1'AL I:Úml OC
p(r.f]l()

Itx:';J~ pr rr,sFl :n.;r.-:\!~"!; BC fY·~-l 11'1' ror,.!. pqr JNI M\' lI(C rorAL CNI CZlIAL ~ TllESII\IIO

I. MIA FPflt-fX".A nl 17 0'", 7~ 15 17 - ;>01 ll6 - ~ 410 01

~••'V". 1 - - - - 15 OS - - ;>O - 70 '00 -
1\'1" f'OnTQ.""l1 OI 17 OS 23 - J? - :.><l 66 - 89 3SO 01

7. CMo.IA.Rf:TN<\A - - OI 01 - 07 - O? 09 102 lli 520 -
""" r-r-a (,.,. Cllf'h.-u - - 01 OI - 07 - OZ O'l 31 dI 170 -
c.'lr"\P.U>.,~t;m;t - - - - - - - - - 71 71 400 -

1. VIlA "no - - - - - - - - - 12 12 ~ -
~.TlM" 00 an, - I' a. IR 07 OI c-; 17 JO la. 152 (,()8

1)n."\r1 cJo r•.ní xo - - - - - - - - - 01 01 06 -
;, I h.""m'I - - OI 01 - - (Y., - 05 - 06 2!> -
"\.rI irn - - - - - - - - - 06 06 12 -
Porto 110 "~Y11RhJ - - - - - - - - - 11 11 «l -
p,.rn.''l'hKJI.1I ri"I('l - - - - - - - - - 13 13 «l -
r~tr.l..O:; - - - - - - - - - 18 18 SS -
rIpA , - - - - 04 01 - 17 22 - 22 100 -
nela Vir.tn - - - - - - - - - :J6 36 eo -
T j b.-"lU 00 :::u 1 - Id 03 17 03 - - - 03 19 39 2!>0 -

.,. AnDo; - - - - - - - - - qq 112 ~ -
\.#>rci'KJo r.r.-lJl(lf' - - - - - - - - - 07 07 25 -
I\";'~ - - - - - - - - - I~ 18 45 -
r:wrucl", - - - - - - - - - tO tq 50 -
J":llrrY- - - - - - - 55 5 130 -- - -



-
'1':lcfrln:;/ r,r'1'(n vr.u. P.F:l) ':UTAL IÚIID DE rúl!J':l
IJ'C,',T:; rF O:::;fJ [1fJ":r.\J!:'

, fIe PI-' l1l'lP ror,.!. I'QT JNI M\' a:x: 'lUTAI. ClJI GERAL PESCAIXlR!:S ~'o,

Ir" ~:fI(l1lF"'m'1 rn ; r-rrrt - ~7 M li5 05 01 - 1('0 ill M 1"9 R70 2!
r::éllçrtrn - ?7 M r,r, os o'01 - 109 11~ (Jl 1"9 1'10, er

IC • GALlfll rr. - ()1 - r,l - - - J5 .!2 ~I dO ~ lJ-
G.,IlY- - - - - - - - 01 01 21 22 120 1l
\';11 inhr!5 - 0.1 - 0-1 - - - I· Id la 27 ISO Ol

17. n ,,"':!IRf. "lI (l7 07 lO - - 02 OI 22 Q7 .!!Q 270 .Q:!-
1" • ".I\('fIlJ - rJ1 7d .17 - - :"l 70 117 Qd 2d1 !.fi 06

!"":~'t·'~~·.l~ - - - - - - 01 01 07 09 11 JO -r-oi-to ,'.,. r-.r.". - - 01 01 - - lO lO 20 IR Jo 120 -
l1.,rrpl ras - ()<I OJ ()". - - ~ 03 no JO M 120 01
r'or-t I.) oo F."l t;lr· •.•.••Ir""\ - - I. Id - - I' os 20 07 dI ISO -Olnr,> IDrtPS - ('d OR 12 - - 07 50 66 JO 100 "lXl ' 05

lO. CAlirVMílIü5 - 15 00 23 Od - JO 21 % J7 ill 47ll 011
n0~")o - - - - 0.1 - 10 OI Id - I- 100 06
/D,'lo,~ r:.ar~r - 15 m ?3 01 - 20 ;>n dI J7 101 370 Ol

flFlE1A f'flMT.:fI ()', ~7 ror, .n 7' ()', .13 dI 100 E 18.1 MS .s:-
1'"1 ,jn t\"l ixc - - - - - - - - - 05 o;; Q() 12
1'~.Jonr!'J - - - - n~ - 'lI m (1'; - 06 ao 10

o IA I~ 19 100 Olr.ri ~lCtV;tf) - 01 - OI - - -
"'''rIU' ,'':) ;·~I - re. 01 no nr, ..,. Ir) no 29 - J" 190 03
.•••,..".i:1 nr;tn:fl nr, :v> "-, Jn - m ;07 1I 3d 77 QO JOO -
"or-ro ri nt·orlo-. - - - - rq - - - no - no 25 -
n, 1)(11 r:rarw'n - - - - rrr - - - m - m 70 -

GI\Q!Xl I - R·..•lrlç;'ir C::lf;1("("..•1l(!;x''''~ I""'!'<l'~)ra..~ ex!!'t-""nte,;. rc Rio ~r::-•.~'" de Dcr-te , C(YT1o nt"","f'O ~ ~arcp;<;-s. por t tro,

~';r,,"'rn t!<> r-"''''.''--of'f''~ f' (f"""m.rtlhos



("J\l':~ " - n-...l.'çno MO; locuJ lt!."l(!!,~ J .•••.••~9!·..•trnn f',l~t("nl('!' no ruo G~";"'I(!~0." t.cr-te , ex o T1\r-:!J""O d'1 e--C3rcm;';;'s, per' tipo,

nt~~r('lde r" •...c~rcs ~ t rcrr-vrf h...•s

-" z;

11':~;·fl'lr::;/ r·fTrr"lR vr.v. I mo -:t"TAL rÚo'fm DE r:::1!JlO

;:x:,;;~r~ r:":'FlJJAmC; I "r; A't;., fJol!' roru, pqr JIII' IlAV !IX; ';'OT".L I e;.;' G!JW. ~ ~.A/,/()

;'1- c:r)r~,~''''"; - ~! OI N". ?" na :'I" n? ",q 1!. Q(". ~ cr
- -

O? O? 05 .' -r",.-"· n,-,V"':' - - - - O? - - - -
711"1) tt('l ilt"'r'''' - n? - 02 0>1 rn O~ 01 1r. - IA 100 05

""'nlrTi"'l.KtJinho - m <'I 04 - - 17 - 17 (»l :>s 100 01

Ar" j., fll vac.. - - - - '7 OI - 01 7. - 2. 100 01

"; ..•..•_~.;,')•.... ,- - - - - - - - - rr rr 9) -

,

T ..•• ';" I I. 17 '1- ~x '~1 '1 r: ,"" 1:>1 ".,.-, J .?fY1 0'-; ~."nr. 10.t;...~ I~



1. Técnl~

Edros Maria Sintos de VasC'OOCel06 - B1óloea
Jo~ Airton de Vasconcelos- ~t de Pesca
Clelde de Vasconcelos Jt\a.ssa - Técn1co sn A.ssl..rllos .F..c:l.Jc<xlcna16

2. Au.til1ares Técnlcos
J·~la José Gares Coelho

Har1e dJ Conceiçãc Fer-r-eí ra

Fr-arc í sco Miguel da Costa filho

3. ccrctcrcs

p.:~1] io Jro'1uim de uíta"a - Ba!ú rcrr-cec
Se\ E'r iro cores "",ari..ri'lc - Ca:J8U;;'" :.ar.a

Jcsé Cee.raJdc.de Alm:ida - r;í!:ia florest.s

Fr-erc f sco Dantas da Sllvel1"fj flJ.h,.- - cais Elrç,f'(.>~ - J~:'a)

\t,-C'lj~:I.::.t:>ncccoes de Ara ..jc - Canto oc "'.a:ti!:Y: - N~~aJ
JO:IO hn:8E:'l SrltJnnho - Y,::";~':1:-3j~1U

José li _'i"r1 o de Santa'"l<i- Ri o 00 r(·S~
E.:iJ 1~CJ1geres - Caiçara de Nurle

M..»tOel RufinO do Sllva - Cni-;a:'ó de nor-te
Fr-a-c í sce "'.artins Pe í xct.c - DJ.ogo tec-es

J=,cé H:-1al"ldi> COJtinlC - K~':"éU

A11ce FeUs,;,ina Fib~rej:> - ror-te cY.."'.a:oc;J~



CUADfOI - "'Iaç&o """ Icx:..lic!.<:es ,,,s<;I.d r-as exi stentes no lHo Gõ.....c. c; t.cr-re , crm o ":""ro """L""'..,,,e ;:;.,s. PO" t rpo,

rlÍrero de pesceoores e tresralhos

coot 11 ••.• .,-,...
m:JCÍPIC5/ r·nro.1 VElJo HOO ':UJ'AL rú·1EJl) DE r::.cl!'J1O

=5 DE DESEliIlAI1C\.I!:S lU: 8·:·1 IIJ''I' TOTAL pqr JAlI DAV ID: TOT)l. CAl, Gf]lAL PES:AOOil;!; 'T'IifS·WJO

11. CEARA rQHnt, - 17 06 ~3 14 - - cr 7\ - 4. :'1''", nt- -
J~ - C3 02 05 - - - - - - 05 3~ -
t-llrlu - 14 04 IA 14 - - or 21 - 39 100 r·1

12. llARRADE ~1AXNWntAPE - ~ 37 71 92 ll9 - ()9 1'10 - 2(,9 ~ :J)~
Carsubas - - - - 18 00 - OI rt - rr /lO 02

Pl ti tlnga - - 02 02 20 06 - 02 2e - :10 150 VIl

llan'bder~ - 12 07 19 05 - - 03 00 - in 160 o.
ZUltll - 07 03 10 - 34 - - 34 - •• 200 00

Rio do fogo - 21 24 45 - :D - OI 31 - 76 350 -
"'.ara:::aJw - 02 OI 03 49 11 - D2 62 - 65 ~OO OA

13. 'I"Il.taI - 35 33 r06 78 125 07 Xl ?:~. 0\ 'Y)4 ~ ",-
Perobas - - - - - CR - - 07 - 07 \00 II

s&o Jet.é - 02 03 05 - 15 - - 15 - 20 lYl -
Lagoa do Sal - - - - - 53 - - ~1 - 53 \50 -
Camaub1ffia - - 01 01 14 28 D2 - •• - 45 200 \2

~ro - 23 07 :D 27 01 - - 28 - 'VI ~ OI

'!;ão ~1 de Touros - 07 15 72 07 - - 27 34 - 56 740 -
TOuros - 03 07 10 :D 21 - C3 54 Dl 65 2W ('I',

•
g.Pffi1A GlWJlE - 04 ,><: rJl 40 'l? - 33 " ,;t~ "\ :Wl ~?- - -

Aca.Ià - - - - 10 - - m 11 OI 14 'n rn

Jibrros - - - - 1·\ n.' - C? 1" - IH 70 -
Exu QJe I.mado - 04 04 C8 16 - - 2A M 07 ',q 720 01



C,:J\L'IX> 1 - R;olcção C<..l!. 1«.,.J t(!;t(~••s I"!:'~iras ex.ste-ucs rc Rio ~rê-'1d~d;; ter-te, con o nlrno'"r'O ôe eTl)ftn:'.",;~•••.s , por : í po,
nlrnero de pesca-ores e t rE'ma.lhos

>

nr.:rC!PI05/ ,.(TI'();! Vi':U. PJ;O ':UTAL rÚ·.ro DE ,~!O:OO

=s or m:SEl:Ill,n;u:s BC 11·';·: IIl'P ror/.!. PQT JNl IlAV a:x: TOTAL ciu GfJVJ. PE:sCAIXl= 'm!:sIW1O
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E S T R U T U R A ~ N:>m'f: F.rtPESCA I PL.~ J\L'r3 Mo' íI I P11U>I'·R I"'=<:N~ TOTAL
r=A TO...IfO$ I '~\"i'A!. IA. 11ft":l"ft I r~t\TAL

I í I

,.iabrica de Gelo ( Ton/24 horns 20 05 lO lO n.6 20 7,~ 94,!>

S110 de Gelo ( Tm. ) 4() 20 lO 20 ":>,0 J2 I 10,0 172,0

ci'rmm de rel'ri _ ( Tm. ) llO - 20 05 fiO,O 50 5,0 2'50,0

cãmro de Cong.l""",t.o ( Tal. ) 200 05 100 'lO 100.0 659 100,0 1.394,0

1\..., 1 de ~llllTOlt.o ( Tal/24 horas ) 08 02 10 06 5,0 31 4,0 66,0
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ANEXO IV

HISTóRICO: A ESTATíST!CA PESQUEIRA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

A colEta dE dado~ dE procu~áo CE PEscado,Era, ati
rEsponsabilidacE 00 IBGE E co~sistia Em VIsItas anuais às Colonla~
ondE tentav~-sE lEva~t.r a produc~c CC tod~ o ano.

197~, di
CE PES:

Prost'"ama
.foi s c nc c

DEVido à inconslstencla Las l~for~acõEs obt idas criou-sE
CC Cont r ole dE- oE~e",ba-C:'JE c I'\""<sOE 8:>1'00 00 ;;.nt'90 P.C.F. O cu.
estFndido, ~aulat\n~nlentc ~ todos os E~t~cos co Pa(s •

[no Pernarl.bucc.1 o ~rc,~p"ãn.ê. te-VE' i n ic i o E'r. 197~ cor.'
~E'\li\ntamE' .•..t c c cs 10CãlS dE dE'SE'r..:'clt'C:IJES E'~::s.tt'r,tE'= ao lc'1"\5'O 00 :ltorC\l, ~I
como d~s E'sDicIF~ ocorrEnt€s.Fora~ CEtE'ctc\~o~4< Dor-tos CE dELEm~a~OUE'~
~E'1E'c;on~d~~ 1~ E'sPEciE'~dE' ~E~caoo a SE'rE'~1 ~com~C\~ha~BE, ÓE',tPF ~s €s~ic'l
cld.ss.ifjcacC\~. \i~~l(' sC\~i€'ntal" CIJE Ci s:.€iE',i:c' OE"s.~c..'f E'S~€C:E'S. fú' fE'ilr co'

Brasil ia.

üs tr.b~1hos de coleta Oã ~~od~~áo conE.a~an em i97~ E~ t~das
~s ~r~as, tende sido contrata~o~ para E~t~v fino 16 coletore$ CF d~oo~. :O~
Evolu,~c E a ava~ia~io ~os tr~b~1hosr rEO~~:~-SE o n~n,E~O tE ~onto~ dE
co1eta pa~~ 22. E €ffi 1983, cEvico ~ co~t~n,~Q dE ces~esa~. fE=-SF n€c€ss~v.
rF~uzir O~ custo do ~~O~EtCr o eYE ac~rretou ~0 €~~u~a~.~~tD no n.jn€~o
Dontos de colEta E d~ coletores para 7.E~func~o ces~~ enxusa.ento detect~y
se a necEssio~de de efet~~r a extraoola~~o da ~rodu~~o 0;;'1'. as cemais áreas,
o qUE foi PO&SiVFi sra~as ao co~hE~imento d~ frota ~~sQuFira e>:istentE e o
c ont ro la e-fetivo e or t r s-o cie €'r'iúa"c~~ão.

~on, re~~,~c &ccontrclE ~E n.a~as CE ccvGc E~:C $~ ~c ut:1.=?~
F~ ~976 E 1977 en fun,io d~ fro~a ati~nE~t·~ÓE ~arco~ CO-E~~,Q~ ~ d~ U~
€mpresa dE PtS~~ CUE POSSU.i. €'~, t~rnc de c~atrc e't~~rC~'~€L ~E s~~n~E =o~t
(~CI ••.t e Fcscc.. ..•

?or ,r.ic,~t:\;'c Cê E'cIJi~E. :o:.~:, E.fê't'J.OIJ-~E un, r.ovc lE'\I~j;tc.:llE:',
da~ E'S~iCiCS n?s setE irea~ tE 0E c~let~. c cUE ~F~~1tG~, a~art;r dE 19a~,
a:.J.h.Ei.to n c r un.s r c CE E's:?Éc :E'~ êo. s er e n aC('lrl,:"c-.nrla~c-: CE iS =i\ra 5C.

E~ ~S8~,dE'\'IOO~ovamE~tE ~ ra:t~ LE: rEC~~~O~ ~~r~ a E'>:E~~=~
do p~ojE'tG, ~o ce:t~Y~in~do D0J ?v~silia a Fa~~: =~,~~CE tD~~~ a~ ~t'v C~CE
da Estat;stic~ ~e!OUEI-a, por ten.?G Irldet€V~·.~aco. C.~ntu~c, ?or ~~C:&~~
e e u i e e CE F"errar.,!:::·: •• c c corltlr.Jv1_-SE a e.-::€'clJ;âc.., c c s t r aes l r.o s , e:r"bol"êo eJE c c

Sl""ê-:;-.CE'~ c.iI'~C'J::'BCE'~ :')~ oC'",-:~ c s c c c nn":(.··;c-,·., a c or •.:.êo..~,-.~rlle:;-,tc E ~1.Jt:tEr-V:!i.

::a~ C\t:,- .r s c c s CE c r.a.e c , E. •.. t:""E:i' E r c c o l '. ~·.E~·tt:· c c s :C-~'·'.I:c=..'" .Ç..~.EtC..

r e r o •. ;E"to ~c rí~C"~C\·.;, c-" c ·i".~j.';:"'·:E, C~ !.98S, e c- c n , (0:,

~1E'stasdj~ C~:t~~EE, CC~,C~~~:·E~.:~~2 C ~€~o:~ln~rtc E c;~tr.t,~i~ C~~ ~.~~~s.
Est€'~ s,,', "C~ E'~ê\n- (. ·tr (:f:;I.lE'~ c....:B .c o CJ~ or (::".C~ C~:E':O"E'~, ~O"" n.c.t .V8~ ~E'S:'.C.C
..., r.~.ar. ~~ "-EC .LE •.
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A partir d~ 199~ co~ a i~plant.io do ESTATPESCA ~. Pernambuco •
•ob a coord~~.io do CEPENE. t cu~ no~ foi p055iv~1 a~5eiurar recur.05
financ~ir05 ~ infra-e5trutur~ no cut di~ r~~pcito a viatura ~ ~quip.m~~t
<microcomputador) dt forM~ a minimiz~r as n055.S ~ificuld.d~s.

final dt
NE'~tt

i ftl" 1~nt aíío.
~omtnto o ES,ATPESCA em Ptrn~m~uco tncontr~-~c n~

COffi • ad~taio co pro~rõma • nossa rEalicacE local.



R~AÇIllO DAS TABELAS ANEXAS AO ONFORI1E SOBRE ESTATISTICA
PESQUEIRA DO ESTADO DE PERANMBUCO

- Rela~ao das espécies de pescado de ~aior i.portancia, coe
seus respectivos nomes cientificos e periodos de safra na. pesca-
rias.

Dados sobre o cadastramento das frotas, petrechos de pesca
e pescadores.

Produ~ao de pescado nos locais controlados em 1991.

Disponibilidades do Projeto ESTATPESCA em termos de pesso-
al (equipe técnica e coletores de dados), equipamento para pro-
cessamento dos dados e dificuldades operacionais do projeto.
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I
"ABELA 01

PIIOIlUÇM COII1'ROLADAPOlIESPtcIES
I POR LOCAL DE DES~QUI
ES1'ADODI PIR'UllIIUCO1 11111

• _ICÍPIOS COII1'ROLADOS EM (lal ,.0,.,,1.

IurtclU I~ J08t DA SIIINHAtM RECIfE ITAPISSlMA I1'AIWlACÁ GOIANA GOl"""
/C. CAAMl& aarra de (.lWJIL!~ U,.API88lMAI (Bal •• V.rdel Pont:~ de I(e:::::~ de
Pau. plaüe I" SIrlnhaé;; , YEJ_A Pedra C I 11A Lc·-. eM 1.8"11 31 6.00II 1.023 427 I.'" 10••30

C"M'?'JO - .4.114 - ~.D24 - 4~3 - .7.5.1
"'MO U.~ 2.030 3.681 - 11. 1111 - 1••••2-- I. ••1 - 26.731 1.:1111 2.1011 ••112 •• 67' ICIA&.O lU. 86 .52 310 770 &.&01 2.356 r.._O.·· ••• •••••• I.ns 15.01. - .•••70 2.088 271 1••677 I_ruu ••&73 7M 4.340 - 46 3',. - 1••0..•....~ - - - - - 262 a.:ur. 1&•••7- - - - 16.803 - U2 2ft 17.270 I-- 06 1.~ H3 2.11111 2.a 02 ..- ..-ft'. a&l 361 11 1.37. - 28' tIO - 1.122
__ JIOIlII - - - 2••707 - - ••177 2•••••
IAM'" - 34 M - 11.7.2 25.631 - 37.1WI1
••••••• - 7711 - 17.424 - 1114 2.322 20.71.- 30& 2.315 1.210 20 1.3t15 323 2.OH 7._
a.IlIGADO •• 12."706 2._ 1.134 - 107 24' 11 17.2111- 587 ~ tias - - - 03 1••1. Ic••••·,O NO. 100 - - 52.311 - - - 62••'1
u_ - - - - 2.316 - 1.01. 3.332 I-- 26._ 7••13 '.3" 1"'.117 '.271 li. 201 ".350 _.1511

1'01'''1. ".H_ 146.~ 134••21 283.'" _",.au I680.0111 12••0511 2'••226
I

1
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0 ••••••• ~_. _ ••••••••• _ •• ,

l' TABELA 01
, " " PRODUÇAO COIII'ROLAllAPOR ESPtcJla " "

, I:POR LOCAL DI DESUBARQUI:
UTADOOI P~·_CO 1 •• 1

• _Ic!PI08 COIII'ROLAOOS DI (Kll)

urtcIU ~ JostllA r YOYA&'
SI~INKA[•• , RECIFI ITAPISSUIIA ITNlARACA GOIANA GOIANA

• ("JWIDI (R.r,.. ';I~) (/lUASJWA (ITAPJSSUIIA) Pont•• de (r..r~ de
Pau. Ploue SlrJ.nh ••• T~lllOSAI (1Ia1•• Verde) Pedr';i V..,." Q I • A lo- I 31.44~ .1.~20 ..,.. I &.OU ••532 11.3U ..- 74••72

_itW> '/.VAl 321 2.266 - 23 2&7 2.1U 13.011
"MOl't 7.943 • 647 ••061 - - - - lI.61H
_IAIlA 21.721 2.7'/1 2.6'18 - 46 - - 27.Zl7
'1'llMAA ~.a3-0 1.2.2 3.S03 611 ••11•• 3-0."7 2.2" 113._
CAÇIo l.zoe 26. 1.512 - 1.IUa •• 71a •••••
C.··lo 1.5e2 .1."6 1••215 12••71 - 3 ••27 1••710 ta.3M

CMalUI 16.23-0 1.660 852 - 1.027 1.716 N 21.IU3
CAVALA 11.66~ 11.2 7.&2a - 2.61. •••• aa 23."1
CIOM 1••5~ 3.53"/ 1••601 604 730 ••770 1.012 31••••

&.AG06YA VD 30.308 "/27 12••08 - 7.4611 5.336 - ".2"
UOGOSYA VII 121.~a 59.9.1 17,"5 - 31.g21 6.377 - 237.232-..~ 08 - - 200.1*1 .73 1.1" 48.a2 2M •• '
pMIJD 2.010 136 1.611 - - ~ - 4.1'1
u•..- 2.166 - .7 - 11.24a 711.76. 3.IM ••••73
•.••••1- ~80 2"" - 101 2.608 1.063 ••12$ 12.737
'AI_ ••733 1.265 - ll.630 757 '.336 10." _.5~'

•• IIAMU 166 132 36S 1" 17.472 6.76a 7.~ 32.r.34
AIlIOCÓ I.U2 439 587 - 2.7411 3.113 1.010 ••• 10 I

AllACr_ 3._ I.Ha 1.384 - ~7 32. M' 7._

"

_no 173 217 1.27a - 707 122 273 4._
_110 840 - 671 6&.135 1.3&1 41.22' .1".171 UI._ee._ ,

40 - 60 ••3I~ 8311 1.32a '.311 16.024

, •••.••••., 'i



'ABELA 02

PRODUÇÃO DE PESCADO NOS LOCAIS CONtROLADOS

NO ES'ADO DE PEIlHAMBUCO
1 • • 1

PRODuç.lO DE PESCADO Dl (la) ;
"u'lIc1 rio ·COOITHOLADA NXo C;ON'WtOIoADA 1;8'1_

aIo....t DA c.
I

~ I
Irau A rlQUII) 3f>4.1I611 !l7.227 412.1"

• •

8'.'-a. 146._ U.127 161."'c_ 0& .Jal-a.l
I

IlPCln 1~.421
I

I lIlIAS11..,. ,..1...,.I 31".246 44'.667

"""1_ 660.0111 lill1.r.o2 1. 17li.lIel I

.YAOWlAC4 ·
IMIIA _) 124.OS8 7li.443 188.liD2

GOl ••• 2••••22.I~AlI Nr_I alI.n8 36••• 117

ClOllUlA 283.31121_ N ~ACAI 1".824 308.216
••

lMal l.lIt7.6S3 1.07 ••0lI' 3.07!l.7lil
I
I

.'
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I CNECES81TA DE UH ESTUDO HAIS PROFUNDO A AE.'EITO ES'ECIESl' ~I'TA SUMAAIA DAS ES'ECIES OA~

'. .. COH SEUS RESPECTIVOS NOH[S CIENTIFICaS. E TAMBEH SUAS GAZONALIDAOEG,
I

• 4•• .ERIOOO ONOE
SE PESCA ICODES'ECIESI INICIO OA rlH DA •INOHE VULGAR FAHILIA OENERO ESPECIE SAFRA SAFNA I1 AGULHA H•• 'rha.,.hld •• H •• I ,..h.MDlllJIl H« •• I,.h •• _h". un I ' •• e I••t ,n JULHO ABRIL

2 AGULHA0 O.loMlda. 8tl'"OtwIIH" 9. •• SETEMBRO ABRIL \ .3 ALBACORA ThunldaC' Thun\l. T. ob••u. SI~TE""9RO "ARO• AUBAIANA C.".nuld •• S.rial_ S. •• SETEMBRO "AIO
S BnUARA ItOllrad'.wd •• ti •••• u 1on H. p llu"I.,,..1 JANEIRO OEZEHBRO
6 CAAO C.rch.rchlnld •• C.,.ch.,.h InlJa C. •• JAN()RO DEZEIIYOD
7 CAMAUO P.n •• lda. P.n •• ull )(I phopena,la ttrow.,..' JANEIRO DELEMaRO• CANGULO 8.11.t Ida. a.ll_t •• B. .....tul. JANEIRO DEZEHBRO• CAVALA SCQMbrt da. 8t: oMb Itr OMorua S. C'VIl"_ JANEIRO DEZEMBRO

1. CIOIA lutJanld •• LutJanull L. analla JANEIRO DEZElllAO
11 L"GDST" VD 1I.llnu,.ld •• Pan" 1I rua •• 1•• vIClluda MAIO DEZEMBRO
12 LADOSTA VH P.l l nur t d•• P.null,....a P. a,.." ..•• IIAIO DEZE"BRO
13 HANJUBA CluPI.'IlJ ••• O••lat hon.",. O. ogllnlJM JANíIRQ OEZEMBRO
H PARGO LutJanid •• Lut J.m .•• L. plH"pureos bf.1EHORO ABRIL
IS SARAMUNETE ,",ul1Id •• p••udup.n ••us P. ,nClJlatua JANEIRO DEZEMBRO
16 SARDINHA Clup.id •• Odontognathua O. Mucronat u a JANEIRO DEZEHBRO
17 T.fNHA ,",Ulllld •• Mug I t M. cur.Ma JANEIRO OELEHeRO
18 X"REU Ca'" Ana Ida. C.rnl~ C. luaubr'a SETEMBRO ABRIL
19 "RIOCO LutJanld •• Lutjanua ~.5,,"11.,,1. JANF.IRO DEZEHBRO
;!e ARACU110RA Car.nalda. C.,.nl1 C. 1.t •.•a JANEIRO DUEMBRO

l21 BONITO SCOllbr I d •• Euthwnnua E. .11.tt •.,...t ..•• JANEHIQ OElt."HJfO
22 BUOIAO Searlda. Sapart.ollla 8.p.,I.o ••• PP JANEIRO OEZEHARO
23 C"HIUBA Po•••da.wd •• ~tll•• IJIon H••• ulon .PP JANEIRO DELEMBRO
;!4 CA"UR1" C.ntropo.lda. C.ntropo,. •.•• C. IJnd.cl.all. ,JANEIRO DEZEIIBRO
25 C"RANGUEJD Cac.relnlda. C.rdl.o.a C. yuanhuMI JANEIRO DCZEHBRO:!. OO)JRAOO Cor"ph •• nld •• CO"'WPh.~n. C. hlppur u a MARCO DEZlMBOO
27 ESPADA r,.lchiurld •• Trlc:h'urua To lcptur. SETeMBRO FEVENEIRO
~. OAlO C.,..•nlld •• S.I ••,.. S. VOM.r- .JANEUO OE2EH9HO
29 O""AJU'. C."'.nlillld•• C .•r .nM C. crw.os I'MACO OCIE"YAO
3. OU"IU8A LutJ .•nld •• OewurlJ. O. chr-W.lJru. JANEIRO DEZEMBRO
31 "AIlISCO Ano •• loeardla A. bra.lllana JANEIRO OEZEH8i1tO
32 OSTAA O.t,.ld •• C, .••• c.t,. •.I. C. ,.hlzollhor. JANEIRO OEZEIIBRO
33 PEICAOA Se Ian Id •• Cwnoelon C. tlCCJUII. JANEIRO OEZEI'19iltO
3~ 'EIXE REI Ca,.anlld .•• EI.eU I. E. b Ip Innu lal IJS SETEHBRO OEZEMBRO3S RAIO DE FOOO Enura'J\ ,da. Ancho. A. J.nu ••..'. JANE IAn Or.lE"~MU36 S"'UIUNA POM.d •• wd •• S •• thl.toM. B. o. JANEIRO OEZEHBOO37 SAUNA ~ M'HI! Ild •• Mug!1 H. b•..••ill.n.l. JANlIRO DEZEMBRO38 SEUA geOMb,.ld •• SeoMb ••..o.o •..u. S• •• clJI.tlj5 JANEIRO DElE"URO39 SlAIDAOO S.".nld ••. Mwtr ••oP ••..cll M. bonacl JUNHO OEZEII.OO•• VOADOR [Hco.tld ••. CWP •• Ju"'J. C. .,.,," 'a NOVEIIBRO DEZEH8MO
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PESSOAL (EQUIPE lN'TERNA) - e ttCNICOS NM • 1 NM - TOTAl.. 7

(EQUIPE tlE CAMPO) - 8 ca..ETORES • 1 PRESTAçxO DE SERVIÇOS - o

USTA DOS RESPONSAVEIS POR AREA (EQUIPE INTERNA) POR LOCALIDADE E SEUS

RESPEcn vos COLETORES.

RESPONSÁVEL
OALVA

MUNI CI PI o LOCALIOAOE
GOl ANA • ATAPUZ

CATUAMA
BARRA DE CATUAMA
PIEDADE
C»IDEIAS

RIO FORMOSO.RIO FORMOSO
TAMANDARe
. CARNE DE VACA
'PONTAS DE PEDRA

PAU AMARELO
JANGA
RIO DOCE
CARMO
JAGUARIBE

'QUATRO CANTOS
BAIXA VERDE

1TAPI SS'JMA • I TAPI SSUMA
RECI FE 'SANTO AMARO

CAIS DE S. RITA
Bl<AS1LI A TEI MOSA

· BACARDI
_. BEIRA RIO
· GAIBU
; SUAPE
: . ABREU 00 UNA
· VARZEA 00 UNA
~'PAU A PIQUE

PONTA DE SERRAMBI
PORTO DE GALI NHAS
MARACAIPE
BARRA 00 SI RI NHAEM

JABOATXO

PEDRO GOIANA

PAt.n..ISTA

FLAVIO
OLINOA
ITAMARAC.l

veDA

CLAUDIA CABO
IPOJUCA
$AO .rose

CLAUDIO IPOJUCA

SI RI NHAE14

•• PRESTAÇ:.rO DE ~VI ÇOS

COLETOR
NXO

TI RZA RAQUEL PAES BARRETO
•• •• •• ••
NXO
N:rO
NXO
N:rO
ANTONI O OOMINGQS DA SI LVA
ANA MARIA CORREIA DA SILVA
N:rO
NXO
NXO
JORGE LUI Z PORTIJGAL
NXO
NXO
SEVERI).lO BANDEI RA FI LHO
Jos:e VIEIRA DE SOUZA.
NXO
NXO
JORGE LUIS DE OLIVEIRA
NXO
NXO
NXO
NXO
NXO
NXO
JORGE SEElASTl XO DE SOUZA.
N:rO
N:rO
NXO

·~CIO AWTONIO DA SILVA

EQUI PAMENTOS -

- 1 NI CRO COMPUTA:lOR MrCkOITC (AT 386 :3. 750 Mb DE RAM OI SCO

1



Il1DO IlRlVE IIE _··180 .,... .u'"
__t•••.'SSORA 132 CCU14AS CEWlUA) 1:MPUSTADA PEL.O PNICA

- 1 NINI O<JRAF'O lo eLEO

- _ ? MAQUINAS CAl..CU1ADORAS t:IE 80BINA c 2 NO CONSERTO)

- I MAQUI NA DE ESCREVER

- 1 CARRO LADA (NXO EXLUSIVO DA ESTAnsnCA:>

DIFICULDADES ENFRENTADAS

- PROGRAMA ESTATPESCA.

· BANCO DE DADOS NXO PODE SER ATUALIZADO NO MES PORQUE A DIGITAÇXO DA

PR~O ESTI. A1l!ASADA (SUGESTl:O BANCO DE CAD~ASMENTO DE DADOS MENSAL)

· PRODUÇ.l'O DE CON~Ol.AOA ~ CCHPOSTA POR VI.R! AS ARTES DE PESCA. COHO

DEFINIR AS ARTES DE PESCA DA FROTA CON~OLADA PARA EFETIVAR OS CALCULOS

- DAS ESTIMATIVAS.?

· ERROS DE FUCIONAMENTO DO PROGRAMAv: STO QUE FOI REALI ZADA UMA ADAPT~O

PARA O ESTADO DE PE. MAIS NXO FOI AINDA COlG'LETADA TODAS AS SUB ROTINAS

COMO REALIZAR AS ESTIMATIVAS COM O PROGRAMAESTATPESCA:

~. FALHAS NO PREENCH!METO DE ALGU)/..A$ INFORMAÇOES PELOS COLABORADORES E

COLETORES C CONTROLE DE ARTE DE PESCA).

2



· -. ANEXO V

INSTl 'IUTO BRASlLEI89 DO MEIO J>.MBIENTEE DOS REaJRSOS
NA'IURAlS RENqVAVEIS IBJ>.MA

1 REUNI~O NACIONAL DE ESTAT!STICA PESQUEIRA - CEPENE

DIAGN6STICO DI\

_ HISTORICO DOS SISTEM.ll,SDE COLETA DE DADOS MSICOS DI\ PESCA ( CONTROLE DE
DESEMBARQUE E MAPAS DE BORDO).

_ A base de operações do PDP na Paraíba, foi criada em 13 de maio de 1974.
Inicialmente, suas atividades estavam voltadas para o Sistema Mapas de Bor-
do. Esta pesquisa tinha como objetivo o conhecimento do comportamento das
capturas de lagostas, baleias e de coletas de algas marinhas. O mapa de bo~
do para lagosta foi implantado no dia 01/06/74 e o específico para baleias,
no dia 11/09/74. Em 01/09/75 , a SUDEPE implantou no Estado da Paraíba o
Sistema de Contrôle de Desembarque com vista a quantificação do volume e do
valôr dos desembarques de pescado, por espécies, artes de p€sca e sazonali-
dade das capturas nos principais pontos de desembarque da costa Paraibana.
As informações geradas pelo Sistema Mapa de Bordo e Sistema Contrôle de De-
sembarque da EX-SUDEPE, subsidiaram os Grupos Permanentes de Estudos, Gru--
pos de Trabalho e Treinamento, Comissão Internacional da Baleia, Entidades
de Ensino e Pesquisa e Orgãos de Estatísticas e Desenvolvimento Regional.
Inicialmente, a base de operações do PDP na Paraíba, contava em seu quadro,
na estatística pesqueira com 14 coletores de dados e 06 de apoio técnico
administrativo, além de 02 Técnicos de nível superior. Em 1988, último. ano
de coleta, esse quadro se resumiu a apenas 06 coletores de dados, um Técni-
co de nível superior e 01 nível médio.

- Dl\DOS D1SPONIVEIS SOBRE A CARACTERIZAÇ.liO DI\ FROTA, LOCAIS DE DESEMBARQUE
EspE;cIES CAP'IURADAS, N" ESTIMADO DE PESCADORES E ESTIMATlVAS DE PRODUç.s!O
ANUAL.

_ Caracterizaçao da Frota: A frota pesqueira do Estado é composta de aproxim~
damente 1.046 embarcaçoes, segundo o Censo Estrutural realizado em DEZ/1992
que teve como objetivo a reativaçao do Projeto Estatistica Pesqueira em
nosso Estado. As embarcaçoes variam de 03 a 13 metros e sao compostas basi-
camente de bote~ motorizados, canoas, jangadas, baiteras, catraias, patacho
e caiques. Toda a frota em operaçao no ~stado utiliza em sua estrutura, ba-
sicamente a maceira como materia prima na construçao do casco.

- Locais êe Desembarque: No cer.so estrutural, durante o qual foi feito um leê

vantamento de todos os locais de desembarque do Estado, se identificou a
existência em nosso litoral de 35 comunidaàes pesqueiras.
E~pecies capturadas: lagosta, camarao, caranguejo, tainha, sauna, camurim,
pescada, mero, arraia, carapeba, curi~am, bagres, serra, garajuba, caça0
bonito. cavala, dourado, cioba, agulha, xixarro, camurupim, pargo, ariaco,



cangulo, xareu, pampo, .ard1nha, galo, voador, dentao, arabaiana,cioba, manjuba,
entre outros .

_ N' estimado de Pescadores: Ha aproximadamente 6.000 pescadores registrados e
estima-se que devam existir cerca de 5.000 pescadores sem registro (dado de 1988)

_ Estimativas de Produção Anual~ A produçao controlada de pescado do Estado da
Paraiba, no período d~ 1980-84 , variou de 7.454 t. a 10.049 toneladas/ano. A me
dia anual para o mesmo periodo foi de 8.910,2 toneladas. Mas vale salientar que
esta produçao nao corresponde ao volume total do Estado. Com base nos dados con-
trolados de 1~88, a produçao total do Estado (estimativa grosseira) situa-se em
torno de 15 mil toneladas/ano, dentre os quais 74\ provem da pesca maritima e
o restante de aguas continentais

- REaJRSOS DE PESSOAL E lNFRAESTRI.J'ltlRADlSPON!VEL PARA lMPl.J\NTAç)iOE/OO REl\TlVAÇAO
DOS SISTEMAS DE COLETA DE DADOS.
- Recursos de Pessoal: A SUPES/PB conta atualmente com uma equipe pronta para a

reativaçao do Projeto Estatística Pesqueira no Estado , a saber:
~ Engenheiros de Pesca 'oJ)
01 Economista
01 Analista de Sistemas
01 Agente Administrativo
04 Coletores de Dados
31 Coletores atrõvés de convenios a serem firmados com as Prefeituras Litorãneas

- Infraestrutura disponível: Uma sala exclusiva para a operacionalizaçao do projeú
e duas viaturas da Coordenadoria Técnica que serao divididas nas atividades fins
do setor e na execuçao do Projeto.

- Infraestrutura necessaria: Um veiculo exclusivo, microcomputador, impressora, m~
sa para ambos, ar-condicionado, 03 estantes de aço, um armário de aço com chave,
uma maquina de escrever elétrica, duas máquinas de calcular c/impressora e um
arquivo.

- Recursos financeiros
Diarias- 45.000,00
Consumo- 40.000,00
STPJ - 25.000,00
STPF - 40.000,00
Passag.- 30.000,00

disponlveis:
quarenta e cinco mil cruzeiros reais).
quarenta mil cruzeiros reais).
vinte e cinco mil cruzeiros reais).
quarenta mil cruzeiros reais).
trinta mil cruzeiros reais).

- SI'ltlAÇAODO PARQUE IN00 STRIAL INST.I\LI>.DO(N. DE EMPR!:SAS, CAPACI DADE INSTALADA POR
LINHA DE PROOOÇÀO, TIPOS DE PROOOTOS, DESTINO DA PROOOÇJ\O E OOTROS.)
- Do parque industrial que em 1976 tinha seis unidades processadoras, hoje so

restam duas industrias. As duas ainda existentes sao a Cia de Pesca Norte do
Brasil - COPESBRA, que dedica-se ao beneficiamento de pescados importados da
Argentina, Uruguai e Norte Brasileiro, possuindo 03 tuneis de congelamento com
capacidade para processar 15 toneladas/dia (a"ualmente com 95\ da capacidade /
ociosa com a paralizaçao da pesca da ba leia). Esta mesma empresa possui capaci-
dade para beneficiar, atravéz de salga, 20 toneladaS/dia de pescado. Toda prod~
çáo destina-se ao mercado interno. A outra Emprêsa instalada e a AGAR-B~~SlLEI-
RO que dedica-se a coleta e industrializaçao de àlgas marinhas produzindo o
AGAR-AGAR industrial, possuindo capacidade para beneficiar 60 toneladas de algas
por mes, o que originaria 06 T/de AGAR~AGAR por mes ou 72 toneladas/ano. Verifi
cando os dados, vemos que o percentual de ociosidôde e em torno de SO' por ca-:
rencia de materia prima. A produção da AGAR-BRASlLElRA destina-se ao mercado in
terno e exporta t.embem para o J apao.



MEIO VI

SITUACAO REDE DE COlETA DE DADOS DO 18AIIA, INSTITUTO DE PESCA (510 Plulo) E
PROJETO IARA (Plrl, Igu., inttriorts)

ESTADO NR DE : lIADE LOCAIS : LOCAIS : NR DE COlETORES : lIADE COLETORES
: "UNICIPIOS : DE DESEKBARQUE : CONTROlADOS : PROPRIOS : DE CONVENIOS

z:::::::z::::=:===========================z:==============:::===:==:=:==::=:::=====:==:=:==:::::::=:=
SERGIPE 15

AlAGOAS 18

RIO GRANDE DO MORTE: 21

PERNM8UCO 12

RIO GRANDE DO SUL 18

SAO PAUlO 15

PIAUI 02

SANTA CATARINA (1) 28

PARA 42

PARAIBA 11

RIO DE JANEIRO 12

ESPIRITO SANTO (2) 14

PARA (3) 10

03 03

32 os 07

11 12

33 09 os

12 07 10

18 07 04

154 79 13

214 04 05

35 04 04

120 33 (11) 12

30 07 07

11 02

011

10111

11
==============::===================================::;:=::==::::::::::=:::=::::::::::=:::=:::=:;::::
(1) Mao S! t!1 conhocil!nto do nUI!ro t.ato d! col.toros colocados. disposic.o p.l.s pr.f.ituras •

o go••rno .st.du.l. EI no•• lunicipios ond. n.o t.ist.1 col.torts do IBA"A o tr.b.lho .tl sondo
r.aliz.do sob. coord!n.cao d. UI org.o .st.du.l.

(2) Os locai. d! laior r.pr!s!ntati.id.d., .1 t.rlos d! .0IuI! d. p!sc.do d!I!lb.rc.do, !stao srndo
controhdos.

(3) P!sc. d•• guas int.riores.

I Atuando na col.t. d. d.dos d. p.sca d•• gu.s int.rior.s.
I' Industr;.s d. f.sca
III Nos lunicipio. d. C.bo Frio t Angra dos R.is.


