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Rclat6rio da V Reuni~o do Grupo Permane~
te de Estudos Sobre Camarões da Região
Sudeste/Sul, Realizada em Caiobá/PR no
Período de 22 a 26/10/84.

Subgrupo de Biologia pesqueira e Tecnolo
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I - IN'l'RODUç1Sº-

A necessidade continua de se conhecer o estado de ex

p Lo.raç ào dos estoques de Cill1lé1róe::;, at ua L'iz arido os dados b í.oo s t.a

tísticos e élDillisilnc10 () cOl1lpOrLill1lento dc.'sl:as pc s c a ria s n a r c q í.ao

Sueles te/Sul, 1o vo u <1 Supe rín tenclênci,l elo Desenvol v í.mc n to da Pes

ca-SUDEPE, atrilv6s dolnsl:il:ul:o ele Pesquisa e Desenvolvimento

Pc~;queiro-PDP, ii prol1l()(,,:'ío cid V l\cuniZío do Crupo Permanente de

I~!C;tudos ~;obre Cillll;lrõc'~;, em C,üoh(l (PE), de 22 a 26 de outubro ele

]984, conforme Proqrtlmd de 'J'rilbillho ap r ov a do (Anexo 1).

Nos an o s an Lori.o r c a , il an á l Ls o d as Lnf o rrnaoóc s e reco

menelaçõcs par<1 a <1elministr<1ção r<1cional destes recursos, era res

trita ao grupo de técnicos representantes de cada unidade destas

reqiões, os quais c f c t.uo.vam SUd~; avo Li.a c ooa sob a ótic<1, eminen

temente, técnico-científica das espécies em estudo. A partir de~

te <1no, él SUDEPE resolveu modificar a metodoJoqia das reuniões

dos GPE's, agregando os setores de Economia Pesqueir<1, da Pesca

Artesanal e Setor Produtivo; que divididos em subqrupos, anali

s<1m o diilqn6stico destil pescil, dentro de cadil linh<1 de interesse,

para ao final, tentar consolid<1r ele forma global a situ<1ç30 des

ta pescaria.

Dentro dest<1 po1Iticil, foram convidad<1s todas as pe~

soas, que se julgava de import5ncia fundamental para contribuir

de modo signific<1tivo ao evento. Assim sendo, <1S Instituições de

I'c~)qUjt';il, UnLvo c;idil,lt':; J"cdL~rili n , ~;crvj (,,:0 ele l';xLun:;;ío,

tos e Col on ia s de: l'e~;cd, ~;itUi\(liI~; entre o~; l';~;taclo~; de:

Santo e Rio Grande c10 r;ul, onviar am rcpreS()ntclnte~;

SLn<lLcd

I':~;nírito

(Anexo 2),

que tiveram uma particiT)nç50 ntU<1nte em seus respectivos subgr~

poso E, nos do i.s últimos cU<1S, () Setor Produtivo, f o r mndo por

a r mado r os , Lridfi st.r i.n s , coop o ra tiv as e ~;inc1icato~;, além de d is c u

tirem em separado, t.arnb ôrn Llpre~;en t.a r am em r oun í.ào u.Lcn â r í a , os

resultados de ~;Ué1~3aniíli~;c~;.

11 - OBJETIVOS

Promover <1 (1l~uil1iz<H,;:lo e (mil. lis o du s in forrnZlçõcs d is po

níveis sobre él pesca, dV(jli(jç~io ele c s t.oq ue s e c1m::i dSrJCctos b í.o Ló



gicos e econ :,CO~" vic"mdo subsidiar a administração das
rias de camar6es nas reai6es Sudeste e Sul.

l'esca

Apresentar e analisar os resultados de pesquisas de
senvolvidas pelas diversas instituiç6es que trabalham com cama
r6es nas regiões Sudeste e Sul;

_ Atualizar as informaç6es estatísticas e avaliar
mêtodos de coleta de dados, visando aprimorar e padronizar
sistemas de coleta de estatística de pescai

os
os

_ Avaliar a situação da atividade pesqueira e
dar medidas de ordenação/~mplementação da pescai

recomen

_ Aprimorar os mecanismos de integração entre as insti
tuiç6es de pesquisa que trabalham com camarões nas regiões Sudes
te e SUli e,

'-..-
_ Propor diretrizes para uma programaçao de pesquisa

para 1985, definindo os projetos a serem implantados e/ou imple
mentados pela SUDEPE, juntamente com outras instituiç6es.

111 - RELATORIO DO SUBGRUPO DE BIOLOGIA PESQUEIRA

A pesca comercial de camaroes nas Regi6es Sudeste e
Sul concentra suas atividades sobre as espêcies: camarao rosa
(penaeus paulensis e Penl~~18 brasi1iensis), camarao ~legítimo
(Penaeus schmitti) e camarao sete barbas (Xiphopenaeus kroyeri).
A exploração destes recursos camaroneiros, que teve início em es
cala eminentemente artesanal, hoje ocorre de modo indistinto, tan
to por parte dos pequenC)f;r)('~;cadores,como dos grandes barcos da
frota industrial.

Comparando a ]lI u<lllçãoglobal destas espêcies, reqistr~
da em 16.224 t, durante o ano de 1983, contra o ano anterior, p~
demos observar uma acentuada queda de 26%. A importância desse
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recurso, encon trLl-se pau t<:ldLl,na qerLlçZiode divis LlS, r osuI t an tos
de sua exp1oraç~0, e em SULl significativa participaç50 no consu
mo interno.

Devido LlOS diferentes aspectos bio16gicos dLlquelLls es
p6cies, tornLl-se necess5rio aplicLlr umLl polIticLl de administra
ç50 de pesca bem diferente daque1Lls empregadas a outros recursos
pesquei ros. Os camélrõc~~ <[qui d oscr i. tos, qeralmen te desovam em
mar aberto, as 1Llrvas migrLlm Dara areas consideradas criadouros
e, quando no estado pr6-Lldulto, retornam para o oceano com a fi
nalidade de completar o ciclo bio16gico (fiqs. 01 e 02). Com re
ferência 3. d i.narn.i ca clcst':ls popuJ élções, os .índ í.c ado ros encontrados
mostram elevadas taxas de crescimento e baixa longevidade.

():; Cillllilt'O('!; !J('lll,Td('(J:; t'('<!II<:I~('III, IJdt"d COIIIIJ!('1 de :;('\1 c.i

cl.o , condiçé5es .uublcn c ní.u r<lvor,~vl~i~;1)<11";1 :;obreviv(:llci.<le d cscn
vol.v í.mc n t.o d a s d í vor s au 1<1:;(::3 d(~ vicl a , t.o r n ancl o+s o nocos :;Zl rio
preservar as iíreas de or i adour ou na Lurais .

Os estoques ele cama ro.o rosa , devido ClO o lovado vaLo r
econômico, sofreram um esforço de pesca intensivo a partir de
1967, com a introdução de b arco s ma is modernos à f rot.a Lndus trí.a.I ,

atingindo a produç50 m<Íxima de 7.102 t em 1969 e, a partir deste
pico, ocorrerLlm quedLls siqnificativLls, que persistem Llt6 os diLls
atuais. Por outro lado, no momento om quo a pesca industriLll en
t rava em decLf nLo , Cl pCSCLl art.osana I. recti.strava um crescimento
acentuado das cLlpturLlsde juveni.s, fLlto bem evidenciLldono Estado
de Santa CatarinLl (Tabel a 1 e F i, <J. 3).

Analisando esta situação resultante do esforço de pe~
ca, cada vez mais intenso, que vem sendo aDlicado sobre élS pop~
lações de camarões adu1 tos e juvenis, 8 dascondi coes eco Lóq i cas de~
félvor5veis nélS 5reas de criLldouros, que élfetam indiscutivelmente
os estoques de camarão das regiões, constata-se a necessidade ur
gente e contInuél de adoção de medidas eficientes que visem a ex
ploraç50 racionLll destes recursos.

L - l l i s tócico das dv a ! i ilcóe~;--_-...:.~-~--- clc'~; Las

Em 1974, foi criado ()Crupo de '1'rabalhoe '1'reinamento
sobre Avaliação de 1':st.oq uos - C/I"!', sob os nusp i cí.o., ela SUDEPE,

PDI' c com a colaboração da Orq"mÍ-zaçiio das Naçõe~~ Unidas para



'-' Agricultura e Alimentação - FAO. Neste encontro, realizado no Ins
tituto de Pesca de Santos (SP) entre 04 e 29 de março, foram mi
nistradas aulas sobre modelos matemáticos e estatísticos aplic~
dos na avaliação de estoque. Nesta oportunidade foi efetuada a
primeira avaliação de estoque de camarão rosa das regiões Sudes
te e Sul.

'--

No período de 1979 a 1984 foram realizadas reuniões
do Grupo Permanente de Estudos sobre Camarões, promovidas pela
SUDEPE/PDP, que visaram atualizar e analisar as informações dis
poníveis sobre estas pescarias.

Novamente, em 1981, a SUDEPE e a FAO, promoveram o 11

Encontro do Grupo de Trabalho e Treinamento em Avaliação de Re
cursos Pesqueiros, na Escola de Pesca de Tamandaré (PE), no p~
ríodo de 29/06 a 24/07/81, realizado dentro da metodologia do
19 GTT e com a inclusão de treinamento em modelos analíticos p~
ra avaliação de estoque.

Além destes eventos, os pesquisadores envolvidos nes
tas avaliações, concluíram no período 75/76, os cursos de Dinâmi
ca de População e Biologia Pesqueira, sob o patrocín io da SUDEPE,
e ministrados a nível de Pós-graduação pela USP/SP.

Os estudos sobre camaroes nas regiões Sudeste e Sul,
vem sendo desenvolvidos pelas Coordenadorias Regionais da SUDEPE
no Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e
pelo Instituto de Pesca de são Pãulo, através do subprojeto / ati:
vidade: Biologia Pesqueira. Entr~tanto, além da coleta sistemáti
ca de informações sobre desembarque controlado, captura, esforço
de pesca e amostragens biológicas, estas instituições e· mais a
Fundação Universidade do Rio Grande-FURG/RS e Universidade Fede
ral do Paraná-UFPR, apresentaram trabalhos que foram concluídos
ou estão em andamento, no período ~983/84.

3.1 - Pesquisas realizadas

a) "Pesca Exploratória de Camarões Oceânicos na Região Adjacente
à Barra de Rio Grande"
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Apresentação: Fernando D'Incao

Ihstituição: FURG(RS)
Descrição sumária: O trabalho faz parte de um proqrama

minado "Crustáceos Decapodos da Costa do Rio Grande do Sul".

deno

A area de abrangência do estudo, encontra-se situada
entre a costa e a isóbata de 60 m de profundidade, tendo como li
mite 30 milhas ao norte e sul da barra do Rio Grande.

Foram realizados, até o momento, 6 cruzeiros, com 247
estações, que cobriram o verão(2), inverno(2) , primavera e outo
no. Em cada estação oceanográfica foram obtidos dados sobre sali
nidade e temperatura (superfície, meia-água e fundo), sendo rea
lizados arrasto oblíquo de plancton, arrasto com rede camaronei
ra de portas e lances com draga biológica.

'-- .'
Resultados:
a) Camarão barba ruça (Artemesia lon0inaris): a distri

buição desta espécie se concentra na zona mais costeira
aproximadamente, 30 metros de profundidade. Os maiores

até,
rendimen

tos em peso, acontecem na primavera e as maiores abundâncias em
numero de indivíduos ocorrem no verão e outono. Os dados sugerem
que o maior recrutamento ocorre na primavera/verão.

b) Camarão santana (Pleotícus muelleri): menos abundan
te que ~ longinaris, sua distribuição foi registrada nas captu
ras até 60 m de profundidade, ocorrendo maior concentração entre
15 e 30 m. Os maiores rendimentos em peso e número de indivíduos
foram obtidos no inverno. A possibilidade de captura alé~ da isó
bata de 60 m, será motivo de estudos mais detalhados na 22 fase
do programa, devido ao fato desta esp~cie ser capturada na Argen
tina, em profundidades maiores e em abundância também maior.

c) Camarão rosa (Penaeus paulensis): confirmando estu
dos anteriores (D'Incao 1983), não foi capturado de forma siqni
ficativa, apenas, 18 indivíduos num total de 247 estações de pe.§.
ca.
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em

d) Lagostim (Metanephrops rubellus): espécie capturada
pouca quantidade, 36 exemplares no total, somente além de 60 m
profundidade.de

Deve-se alientar que esta espécie é típica
mais profundas e, consequentemente, a area estudada
tão somente seus limites de distribuição.

de águas
representa

,-

Conclusões: O programa, em sua 2ª fase, terá a área de
abrangência ampliada para além da isóbata de 60 m, indo até a
borda da plataforma, a fim de permitir estudos de ocorrência de
Metanephrops rubellus e outras espécies sobre as quais se tem in
dícios da possibilidade de explotação, a partir de informações
obtidas em áquas do UruGuai. Várias espécies foram capturadas e,
provavelmente, podem ocorrer no Sul do Brasil, entre elas, desta
camos: Plesiopenaeus eduardsianus, Funchalia~, Pasnhaea ~,
Serqestes ~, Geryon quinquindens. Além destas, ocorrem em areas
mais profundas, as espécies Parapenaeus americanus e Plesionika
longirostris, já capturadas, comercialmente, mais ao norte.

b) "Estudo da seletividade das redes tipo aviãozinho na regiao

estuarina da Lagoa dos Patos."

Apresentação: Fernando D'Incao

cooperação Instituição: SUDEPE/FURG(RS)/Secretaria de
cultura (RS)

Agr1.

Descrição sumária: Serão utilizadas seis redes tipo aviãozi
nho,formando duas baterias de três redes, confeccionadas em ma
lhas de 24, 26 e 28 mm (medida tomada em ângulos opostós, malha
esticada). A uma rede de cada par, com o mesmo tamanho ae malha,
será acoplado um sobre-saco de malha de 10 mm. As redes serão fi
xadas em linha, aos pares, sempre no mesmo local, em duas areas
previamente selecionadas (Saco do Arraial e Saco do Mendanha) e
a captura obedecerá um período padrão qe 12 horas. Para a pesca,
será utilizada atração luminosa, sequindo-se os mesmos proced1.
mentos adotados na captura pelos pescadores da região. Os objet1.
vos do estudo serão determinar a seleção, pela malha, das redes

,--



.07

tipo l\.viiiozinho; colet.J.r inform.J.ções sobre llS espécies que com
põem a fauna acompanh.J.nte, na captura do camar50 rosa; obter
dados que subsidiem a Superintendência do Desenvolvimento da Pes
ca, atravês de conhecimentos t6cnico-cientificos, na administra
ç~o ade~uada do recurso vi_sando uma cxp]_oraç~o 0con6mi_ca racio
n a I .

vimc n t.o no r m.i L, clu r an t.c o p o.r Locl o cLt ~;,trrd ntl/BS, cxxu .uno s t r a qc ns

~;emilni"LÚ;,em C ,'1(]; I :J.rC'd !;(~lcci(lI1,lc1il,vís an d o ob t o r t()d<l!~[IS infoJ::
mi1~7ócs s.ob rc il COIl\PO,;i(,;ilodd CdptULI c il b.ioiucL Cid cLI:;espécies.
1\.spesquisas ser50 concluid.J.s no fim d.J.s.J.fra, ilpresentilndo-se
um documento ccmtendo os r o s ul tado!-,e conclusões.

c) "P.epovoamento de camarrtO rC?srt_(Penaeu~ paulensis) no Estuário

da Lagoa dos Patos - lUa Grande (HS)"

1\.present0ç50: Marco~; 1\.lbcrto Milrchiori

Instituiç~o: FURG/RS - Dept9 de Oceanografia.

Descriçiio s um.ir i.a: Devido dOS qraves p rob Lcma s sócio-econômi
cos gerados pelas frustações n.J.Ss.J.fras de camar50 no estuário
ela laCJoa elos PaLas, foi desenvolvido um proqrama de pesquisa,
objetivando a eliminaç50 elas flutuações anu.J.is e favorecer um
possivel incremento n.J.sc.J.ptur.J.sdesse recurso.

1\.sca rac t.c rLs t.Lcns h í.droq.râ f í.cn s n a li1qoi1dos Pi1tos de

Com o objetivo de a v.il.Lnr d v.iabí.Lí.d ado de: r c uo vo amo n to Loi. r c a
Liz odo , no ~;dCO do ,Ju~;l:ino, um IlroqrilI\1d d(' ob,.;crvilc,?iíe!;,; ema n (1 í.s:

das v arí.Iivcí r: .uubic n Luiu : ,3:11 i n ida do , LCllljJCrdLurd, pll c oxiqo ni o
dissolvido.

Rcsultudos: Froi. r oo J L 7.,·](1d com o x co Lo n Lo s r o s u L Lados, ,1
inc1uç5.o (l ma+ur aofio e do so va .ir t.íf í.c í.n L, a t ravô s do controle de

fatores ambí.en Luis. Obteve-se o máximo de 16 d()~30V<lS por uma úni

c a f ômc a , a .i.nt.crvaLou médio" do 3 a tl (LLZl~; Dor clldd desova,
o númer-o médio ele 3C). 7q"1 ovo~; 1.or dC~·;OV'-l. 1\. 1 <1 r vi c\11 t u ri1 f o i

com

lí.z ad a em tanques de r.iOO li t r os , con scqu índo= so um.: s ob r cv .i.vên
c ia entre 3S e tl')7,. ()~; l~c;;tc;;p ro Lí m ín a r-o., dr: Lr,'1n;;rCr0ncLl cl,l~;

pôs-Illrvas pêlrêlo cstu5rio, em fireas confinadas, indicaram um
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crescimento de 316',~ no período ele 42 dia s .

l\ rnoLod o l.oqí..o clo uo nvoLv Lcln elll c!3cdld ~icr;i ilplicadCl na
on sc ad a cs t.uar í.nl saco cio .fus Li n o , ;ír(~tl clo 2S0 111,dC'!;l:in,j(jil ,I

pcsq u is a , que pennit:i rií uma PC1- feU-_ili1v':11i;l~:ii() fLl Lc-cniCil ele r o
povoamento.

Conclusões: Os resultados preliminares obtidos, até o
momento, asseguram o sucesso deste trabalho, em sua plenitude,
pois, atualmente, cerca de 5.000 pescadores artesanais da reqião
dependem da renda anual proveniente da pesca do camarão, que re
presenta 70% da pesca local, enquanto que, a indGstria or)era com
somente 19% de sua capacidade de produção.

d) \lillllo n r:ir. )

Apre!;cntaçilo: Cu r Lou PorLo d,l SLlvd

Instituição: Secretaria da II.qricultur.:t/RS- Dept9 de Pesca

~.c:r~-i.qão_st~f1...r::~Q:Em j an e í r o de 1984, por s o lí c í t aç âo
SUDEPE e de poscadores da Co16niil ~-6, em Tramandaí (RS),

d a
â re a

paulensis), com a finalidilde de definir a abortura da temporada
de pc.s cn . Pela a tual lc'qisliH,?Eíu, o início do período ele pesca d~
v c: ser definido, .munl mon to , clc'I)('lHlcndo do r c s ult ndo da pc sq u.is a
científica, q uarido 90':, clo~j .i.nd ivLd uo s t.o nh am o Lczm o.ido 90 m111 de
comprimento tot~l.

Resultados: Foram realizadas tr6s amostraqens de cilma
rões capturados com redes tipo aviãozinho, com malhas de 24 mm
(estic~da), sendo tomadas as medid.:ts de comprimento e Deso to
t a í.s . Às amostras foram realizadas nos d í.a s 4 e 5, 11 e 12, e
17/01/84, registrando médias de comprimento de 91,6 111m,95,0 111me
101,5 n@, respectivamente. À porcentagem de indivIduos com tama
nhos menores que 90 mrn, f o rarn: 'j(), 7','" 7.G, 7'," c' 14, 7'/'. J':m

d() PC!;() Ill('d Lo ol)!;(, r v.u Io no i>(~1-í (JdCl de' I I di <l!;, n '<I i :; I )"()\1 111ll .I II

IIH'lllo r lr : /,43 'I_
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Conclusões: Com base nos resultados obtidos na tercei
ra amostragem, a SUDEPE liberou a pesca, mediante Portaria esp~
cífica, a partir de 18 de janeiro de 1984.

e) "Resultados de Amostragens de camarao rosa (Penaeus paulensis
. T (RS)" .na lagoa do Pelxe - avares

Apresentação: Carlos Porto da Silva
Ins tituição: Secretaria da Agricul tura/RS - Dept9 de Pes ca.
~crição sumária: Dentro da mesma finalidade do trabalho an

terior, foram amostrados 2.747 indivíduos, no período compreend~
do entre 19 e 23/01/84 na lagoa do Peixe, situada ao longo da
plataforma continental do Rio Grande do Sul.

Resultados: O comprimento total médio foi de 95,7 mm.
Entretan-t:o, aplicando-se o teste "t" entre os comprimentos obti
dos em quatro diferentes zonas da lagoa, determinou-se que haviam
diferenças significativas entre os diversos pontos de coleta, em
relação à distribuição de frequência de comprimento total.

Conclusões: Fundamentado nas observações anteriormente
descritas, constatou-se, por exemplo, que numa zona a porcent~
gem de indivíduos menores de 90 mm foi de 49%, enquanto que em
outra foi igual a zero. Isto indica que, do' ponto de vista bioló
gico, a safra na lagoa do Peixe, pode ser aberta em diferentes
datas.

f) "Rejeição de Pescado na Pesca de Camarão rosa com Aviãozinho c

em Tramandaí-RS".

Apresentação: Ca~los Porto da Silva
Ins tituição: Departamento de Pesca - Secretariada Agric....\.Ütura-RS.

Descrição sumária: Durante a safra de 1984, de camarão rosa
(penaeus paulensis), em Tramandaí-RS, foram realizadas 12 cole
tas de peixes, equivalentes a 120 lances de pesca, com o objet~
vo de se avaliar os níveis de rejeição de pescado da arte de pe~
ca empregada, "rede aviãozinho",que é uma rede de saco, fixa, com
mangas.
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('Xl'lllJ) 1;1rosi,

m.i j ()r i. li

jovens. l\s espécies mai ,-;cn pt.u 1-:lc1a~; f o r arn ~icronoqonia~ fun1Íer~

Netumd bdrba, C;eniden,; 'l'rdch i no tu,;

Conclusões: Conclui u+s c que con t i.n ua ndo o pr e s cn te es

f o r ç o em número de' a p.i r-o Lh o s e c1ia s de pCó;Cil, il iltu,H<ío (kx~ :lviõc:;,; . . --

z i.nh o s tem pouca r c Lcvfin c í.u pétl';t a con,jCrVill,':iJO dos c s t.oq uc s dos

peixes capturados.

g) "Ls t udo s para definir :1 vi.abiI idade técnicd elo cmprc~fo de redes

l\presen t.ao ao : José Lrni Lí. an o Rcb o Lo Ne to

Instituiç30: CEPSUL/SUDEPE (SC)

Descriç30 sumZ'iria: 1\ baíu Norte ela ilha de Santa Catarinél,

considerada área de criéldouro dc~ célmarões, vem sofrendo um inten

so esfor\-o de pesca, atrélvés de petrechos innde~uL1dos.

ao s cons t.an t.e s con f li tos on t r o o:ô pc~;c a do r os ele rede: de

Devido

célceio
(o maI hoi- flutuante) C j'c!dc' de .i r ra s t.o (Pl:SC:l p r o í.b Lda rioLa Porto

OlJl/B3) a SUDI':PJ': constituiu um.i cOllli:,::;i'\o í.n t.crrr-ad.i por tod.i s d::;

Lo cu L, eles Li na d.i a os t.udn r com

pélréltivélmente estéls élrtes ele peSCél e c1efinir qual él reele mélis i~

dí ca d.i P,líél opor a r ncs: La .r r oa , 1\ llIc~Lod()loqiil u til í.zod.. júFl obte~~

ç:io dos i ndi c oclo r-osi, [o L bil:;Cildil em L(~:; LC!j compard ti vos entre os
J )( , t: r ('c IlC) :; c 11I fi 11( l:i í. fi o , r-m ."

()I )(' r ;I<'.~( ) c r: ,

do d lx).I{,Ld de LnloJ'1l1ilr,:()('!; dO!; I,':;L(':; ('!ildLÍ:iLicu!; (l<~ :;iqnlficZ1I1

CJd.

Ros u It.n dos: ():; c'!;l:\lclo:; dcLiniLllll q\le ,1

c a p t.ur a in di v i duo s de menores LIIllanhos e pesos, compa r a do ?t rede

de célceio; a rede ele arrasto ca[)turau G,l vezes mais que n rede
de caceia; considerando o numero totél1 de indivIduas, a rode de

arras to capturou 8,9 kq de f aun a a comp anh an te para 1 kq de célma
-

r ao , onq unn t.o que, tl coc o Lo cap tu r ou 7.,7 k q : i1 rc~c]e rlo a r r a s to

cilpLunlll 'ilJ,5'/, de Cilllldl':;() lc'qILilllo (~ !;cl2.!l~iJ~-'=i) clIC),2\', de o.un.i

ra o rosa (P. i n [cri o r
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a 90 mm de comprimento total, sendo que, a rede de caceio reqi~
trou apenas 18% de camarão rosa (~ paulensis e P. brasiliensis) .

Conclusões: Recomendou-se suspender o uso definitivo
da rede de arrasto na baia Norte da ilha de Santa Catarinai rati
ficar a Porto N9 N-051/83i regulamentar a pesca de caceioi soli
citar aos órgãos competentes que ofereçam alternativas para a
proibição da pesca de arrastOi não suspender a pesca de caceio
até sua regulamentação definitiva.

h) "Relações biométricas para camarao rosa (~paulensis e P.

brasiliensis) e camarão sete barbas (X. kroyeri) __e_m S_a_n~t__a

Catarina" . /

Apresentação: José Emiliano Rebelo Neto

Instituição: CEPSUL/SUDEPE (SC)
Descrição sumária: Os estudos de Biologia Pesqueira dos cama

roes rosa e sete barbas, já vinham sendo desenvolvidos desde
1972, sem contudo, abranger biometria destas espécies para dete~
minar a relação peso/comprimento. A partir de junho/83, aSUDEPE/
SC iniciou as amostragens biológicas mensais destas espécies~ co~
cluindo o trabalho em outubro/84. A metodoloqia empregada foi b~
seada em trabalho. elaborado por MellQ (1973)
(1975).

e SUDEPE/PDP

Resultados: Os dados observados foram processados el~
tronicamente e geraram os parâmetros estimativos da equação W=aLb
para ambas as espécies.

O trabalho está na fase final de elaboração ou seja,
no prelo, devendo ser publicado pelo CEPSUL/SUDEPE (SC),em breve.

i) "Observações b ioes tatis ticas sobre o l~qos tirn__ (Metanephrops

rubellus) em Santa Catarina."

Apresentação: José Emiliano Rebelo Neto

Instituição: CEPSUL/SUDEPE (SC)
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~)(~~:;C:~2-sj1o~~_~2ni1rL~: Ihll~<lrll.:('o s: cnlZClrO!; elo N/PC! Diildorim, em
1()71\, rorillnrealizaclo!; LJ~;d);L11\()!;de PC!;Cclcxpl()J-;ll:,Ól~i;l(' pn)!;pCC
(.:ío J)ill~dc1ctcnnin,ll~ ,] cli!;lribuic,<ío de c,lmélriío rO,;;l na r c q.iao ;)tl, .
do s te e Sul do Ur<lsil, onde f o l'illllOb!3CrVéld<l!; oco l'I:L'llCid!; ;;j(Jni r ic~~

ti,vi:lsde li:lgostim (~ rubellu~;). 'J'ai_s resultados recornendétr<:lIno
desenvolvimento dl1 cilptur;l c1e,;Ll c:;pc'cic, em e,;caLl coruc r c La L,

por narLe ela rroLeI C;\I\lilnlllei.rd,ofcn'ccnc!() illlC'rllilLiv<lde

e consequen temente diminuiçêío do c s f o rco concen t rado sobre ()~;
bancos ele camilr:ío, em cJcLcnnilldd<t:;c'pOCd:; do a no .

Nos desembarques ela frota camaroneira, ocorridos no período
dez./83 a out./84, foram registradi:ls quantidades significativas

deste crustáceo.

Resultados: Os estudos compreenderam basicamente, ana
lises das informaç6es obtidas pelo N/Pq Diadorim, em 1974; amos
tragens biológicas mensais para determinar a distribuição de fre
quência de comprimento total, relação peso/comprimento, sexo e
maturidade sexual das fêmeas.

de alquns indici:lelores Lmport.anLos ao de!3envol vi mcn lo ele
Conclusões: 1\5 informações ob t í.da s o erm í, tiram a qeri:lção

Lecnolo

gia aelequada ã explotação elesl:e recurso, em escala comercial,
fornecendo subsidias necess5rios 5 administração futura desta

j) Carcinocultura

l\presen tação: l\ri '1'omi'J'ilkahasshi

DC'~~j9~J;I~2.11§r_i,~~:I':nr-:ontr,,-:w ('111 dc~-;cnv()lv.LlIl(~nU)() Projeto
Carnariío com Ll~; ~;CCJuintc~~;aLi vi cJ(]clc~!;:m.:lur;](,;Z'ío (lo call1<1r?íobranco

(P. schmitti), eleterminuçZlo ela salinieladc mais adequada ao culti
vo desta espécie, estudos de produção de larvas de moscas Dara
alimentação de camarões juvenis, e cultivo de microalqas para
alimentação de rotifera, copc~poc1a e Daphnia s í.rru.Lí.s , ut íã í.z aclas
na larvicultura de camarão.
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Resultados e Conclusões: Devido ao pouco tempo dos tra
balhos de pesquisa, não é possível apresentar resultados conclu
sivos, apenas, recomendações no sentido de agilizar a larvicult~
ra para repovoamento e para atender aos projetos particulares a
nível empresarial, intensificando o estudo biológico do camarao
branco (~ schmitti).

l) "Estudos visando repovoamento de camarao rosa na Região Sudes

te/Sul.

Apresentação: Francisco das Chagas Soares
Descrição sumária: A situação da pescaria de camarao rosa(~

paulensis e P. brasiliensis) nas regiões Sudeste e Sul, encon
tra-se em níveis críticos de exploração, ocasionado pelo incre
mento do esforço de pesca, tanto no oceano, como nos criadouros.
Em virtude desse empobrecimento contínuo dos estoques de camarão
rosa nessas regiões, foi iniciado em 1983, em Cananãia (SP), um
programa de estudos e pesquisas visando o repovoamento de P.
paulensis e P. brasiliensis, em aguas naturais, mediante o culti
vo de larvas e jovens, utilizando-se, com base, a técnica japon~
sa de produção de larvas de peneídeos, os métodos de captura e
transporte de ma tri zes, larvicul tura e cu Ltivo de j uven.is, em tan
ques artificiais e em viveiros colocados em ambiente natural.

Resultados: Os primeiros resultados obtidos de um exp~
rimento preliminar de repovoamento realizado com Penaeus
brasiliensis, consistiu na obtenção de matrizes capturadas na
região norte do estado de são Paulo, por barcos da frota comer
cial, que operaram entre 25 e 30 m de profundidade. No laborató
rio, foram colocadas em tanques de até 3 t, contendo áqua de ori
gem estuarina, com salinidade variando entre 26 e 29%0, filtrada
através de um peq~eno filtro biológico, temperatura entre 23 e
379C. Estas fêmeas maduras tinham em média 170,6 mm de comprime~
to total e 44,3 g de peso total.

O número médio de Nauplius de ~ brasiliensis, nos
sub-estágios 4 a 6, obtidos por fêmea, oscilou entre 35.000 e
50.000 indivíduos. Na fase Zoé a alimentação fornecida foi com
posta de várias espécies de diatomáceas, cultivadas ~m tanques
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de fibra de vidro a luz natural, sendo Skeletonema a alga predo
minante. A fase Mysis recebeu como alimento básico o rotífero ma
rinho Brac:::h~()!lus~2:}-.:icufi1is, cu 1tivado em laboratório, e na uo Lu

de Arte~~ sal .ina . As pós -1arvas foram alimen tadas com o mesmo
alimenLo da fase MyS1S, nos primeiros 4 dias de vida, substituin
do-se, gradativamente, o alimento vivo por carne de ostra, berbi
gão e mexilhão.

-~---~---Conclusões: As pÓS-larvas, com tamanho médio entre 17
e 19 mm, foram transferidas Dara um viveiro-rede, construído e

montado na zona de maré da regi~o lagunar-estuarina de Cananéia,
onde Ocorreu a aclimataç~o,
O viveiro de forma circular

crescimento e posterior repovoamento.
(283,38 m2), contendo aproximadamen

te 100.000 PÓS-larvas, apresentou, apos 30 dias de cultivo, um
crescimento dos animais, satisfatório e promissor, alcançando
tamanhos médios entre 37 e 43 mm.

m) "Experimen tos com o sistema de redes oemeas na o esca industrial
de camarões na Região Norte".

Apresentação: Paulo Roberto Studart Gomes

Instituição: COOPESQ/PDP - SUDEPE(DF)

Descriç~o sum%ria: A SUDEPE/PDP constituiu uma equipe técni
ca para realizar testes com redes qêmeas, sob a orientac~o da
FAO e contando com o apoio das IndGstrias da Região Norte e da
FINEP, no período JUl/Set-1984. O método de captura empreqado
consiste na utilização simultânea de cluatro redes de arrasto para
camarao, que são armadas com quatro portas e dois esquis, os
quais suportam as asas interiores de cada par de redes. Este sis
tema já vem sendo adotado comercialmente em vários outros países
como Austrália, Japão, Coréia, U.S.A., MéXico, desde o início da
década de 70.

Resultados: O presente trabalho tinha como objetivo
apenas verificar, SE em condições brasileiras, o sistema era DO~
sível de ser empregado para obtenção das vantagens já conhecidas
em outros países. Assim sendo, os experimentos comparativos fo
ram executados através da utilizaç~o de dois barcos da frota,
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com características id6nticas, medindo 30 m de comprimento e pr~
pul.srio ele G10 IIp

do com sistema de "rcd('~; cnq u.ui to que, o oulro com
"rlo ublo ri.q !", .i rras La ndo na IllC',>Jlld ,írc(l o moiucnto que <l frota co

mo rcí.a L, o que víaoíLíz av.i (l cOllljJdrél<,;i:ío do,; r csul.La do s dos dois
sistemas. Foréllllrealizadas IBO h de arrasto, Pélra cada
divididos em dois cruzeiros, élpresentando os seguintes

bélrco,
resulta

dos: a ) o sistema de "redes qêmeéls" teve rendimen to supe r í.or em
cerca de 3D'?, ao de "double riq"; b) o sís t.crna po do ser f(lcilmen

rL1S.

Conclusões: As vélntaqens tecno16qicas do sistema so
bre o método tradicional de "double rig" são inúmeras, entre as
quais a possibilidade do uso de menores portas maior varredura
de arrasto pelo uso do somatório do comprimento de tralha aumen
tada.

CONSIDERAÇÃO GERAL: O subgrupo de Biologia Pesqueira,
contudo, mesmo reconhecendo (lS vantaqens da adoção desse sistema
para o aumento da efici6ncia de captura e, portanto, da rentabi
lidade operacional, se rnan í.fcs t.o u arir censí.vo quanto Ci po ssí bíLi

r cp rC'~;en t:2
ri.a um aqr-a.vant;c Ct c1rZi~;l:.i.cLlsí.t.u aofio dos e,;toque,;ocofin Lcors de

:l(]('(!Ud(!O

controle do esforço de pesca.

3.2 - pesguisas ~ Andam_ento

a) "Ecofisiologta elo c.una rao rosa (Poriao us paulensi.s) na-------"--Laqoa
de Trdmandai".

Apresentação: Carlos Porto da Silva

Instituição: CECLIMAR/UPRGS

Descrição sumária: O objetivo do projeto é estudar a penetra
çao sazonal de pós-larvas de camarão rosa (~ paulensis)na lagoa
de Tramandai e conhecer a estrutura populacional da espªcie, cor
relacionando as variáveis ambientais com a sua bioloqia.
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Situaç~o Atual: O trabalho teve início no 29 semestre
de 1984, devendo continuar até 1985, quando, após concluir os e~
tudos, serâo divulqados os resultados e as conclus6es obtidas.

b) "Estudo de Seletividi:lCJe ele l\rleé3 de Pesca Emprecwdas na Pesca

l\rtesanal de Camarêio - l\viêiozlnho".

~esentClçâo: LJosé Emilj.'ll1oT\cbelo Neto

Instituiç50: CEPSUL/SUDEPE (se)

Descriç50 sum5ria: Resultante das recomendaç6es narCl
sas, cv í.dcri c iad a s du rant.c a III Ro un itio do CPj':/Camtlriío,

pe s q u i.

foi .irn

plantCldo um subprojeto de seletividClde de mCllhClS pClrClCl rede de
espera com atraçâo luminosa, tipo armCldilha semi-fixa, empreqada
na capturCl de camarêio, denominada "Clviêiozinho". O estudo vem sen
do desenvolvido nas lagoas de Imarui, Mirim e Santo Antonio, con
siderado o mClior criadouro natural deste crust5ceo em Santa
Catarina.

Situaç50 l\tuCll: O trabalho foi iniciCldo no final do
ano de 1983, com a escolhCl dos locais para a realização do estu
do, efetuando-se um levant~mcnto das caracteristicas c nGmero de
artes de pesca em atividClde. ContLnuClndo, foram confeccionCldCls
6 (seis) redes, sendo 2 (duCls) de cClda tamanho de malha (24, 30
e 34 mm) e acopladas com sobressaco com malha de 4 mm. l\pós a
montaqem dos petrechos de pesca, foi iniciada uma bateria de tes
tes comparativos, empreqando o mesmo procedimento operacional
usado pelos pescadores locais. Mensalmente, durante 5 (cinco)
dias consecutivos, realizam-se testes, onde se obtém todas as in
formaç6es possíveis sobre; a comn()~;iç?'lOd a célPt_ur,l,e[;f o rco de
pesca e amostraqens bio16qicéls. J5 foram realizados 20 (vinte)
testes com du rac áo pad roní zad a (]c 12 horas . Em dezembro de 1984,

so r ào conc1 uídos os t rab a Lh o s ele PC~~([UiSLl,com aprcô5cn lil<;;Zíodos
resultados e conclus6es.
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c) "Proarama Integrado de Estudos sobre Camarões".

Apresentacao: José Dias Neto
Insti~~ição: Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Pesquel

ro - 2DP/COOPESQ (DF)

Descricão sumária: O Programa Integrado de Estudos sobre Ca
marões é uma recomendação da reunião do GPE/82, ratificada na reu
nião de 1983, o qual visa obter informações sobre bioloaia pes
queira de melhor confiabilidade e abrangência para subsidiar a
adocão adenuada de medidas de ordennção desta pescaria., ~ "

No decorrer do ano de 1984, iniciou-se um levantamento da
particular situação dos trabalhos de bioloqia em desenvolvimen
to em cada estado, o que veio a confirmar a dificuldade de inte
grar resultados Ja obtidos e/ou os dados preliminares coletados
na tentativa de uma avaliação das pescarias exercidas sobre as
distintas eSDécies, sem contar a total inexistência de informa
ções sobre a denominada pesca artesanal, principalmente, nas
áreas de criadouros, onde somente se conhece dados de produção.

Situação Atual: Considerando a necessidade de
tar este proqrama inteqrado, realizaram-se viaoens aos

implan
estados

de Rio de Janeiro, são Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e ao
próprio estado de Santa Catarina, com o objetivo de implementar
a metodologia de coordenação de pesquisas de camarão nas reqiões
Sudeste e Sul, servindo de apoio logístico à elaboração do pro
grama de estudo integrado. As evidências descritas anteriormen
te, levaram os pesquisadores envolvidos com este projeto, a dis
cutirem nesta reunião com maior objetividade, os pontos-O básicos
de definição do programa, quando se concluiu que:a) um dos mais
s~rios problemas enfrentados é a quase total inexistência de in
formações sobre O comportamento dos estoques nas áreas de cria
douros, em razão da difícil coleta de informações ?obre suas
pescarias, quando se constatou que a marcação nessas áreas, se
ria um dos poucos métodos caDazes de suprir as citadas carencias
através de informações de suma importância, tais como: crescimen
to, mortalidade, migração; b) o emprego de metodoloqia diferen
ciada e sem uma adequada sistematização, referente ~amostraqens
biológicas da pesca oceânica, levaram a recomendar-se uma urgen
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te pad ron i zaç ao da me t odo Loqia ck P('éJqui~;é1~-;em t.o da 5.rea Sude~õ
te/Sul, e a integraç3.o das diferentes instituiç~es; c) o plano
in Lcqrado dever;l C~3titr vo LLado, pr LorLtitLi<lIllcnt.o , p ara .is sequi!2
tes espécies: Penaeus pauIen::;ise ~)enaeus b rasLlLens í s (Camarão
rosa) e Xiriliopenaeus kroyeri (CZ1mar3.osete barbas); e, Llinda, as
espécies: Artemisia l~nqinaris (camarão barba ruça) Pleoticus
muc Ll.or í. (camarão santana), Pcn~'l9usschmitti (c ama rào branco) ,
P i1r~rcn<lQl~~;unerion nUf; (Ctll11ilr7\0 ferro), P lCf:y'onicil1011<1 i ros tris

(cama rfio cristalino) c MeLmcphr~~ rubellus (laqostim).

3.3 - Conclus6es:

Analisando o nivel dos trabalhos de pesquisas realiza
das e/ou em an dorno n to, se ol.iss crva um c rescimento sub stancial, em
termos de objetivos e resultados alcançados, quando comparado as
reuni6es anteriores, onde pou~o se discutia sobre estas ativida
des.

Outro aspecto que deve ser levado em consideração, além
da melhoria na qualidade dos trabalhos, é a comnatibilização dos
objetivos aos interesses rco í.on a i s visand o o conhecimento do PQ

tencial exnlotável de camar6es, evitando ao máximo a linha acad~
mica de nesquisu, passando direto pura a praticidade dos estudos.

4.1 - Descrição dos Dados pisponiveis

- 0.:amilrzioH.osa (I'on.rour: jlillllcn:;isc Ponaous brns.ilionsis )

a ) Produ(~5.o

O controle elo doscmb a r-q uo por t.ipo de atividade do pC'::
ca (industrial e artesanal) e por estado, na série histórica 1964/84

(i\ Lé junho), cncon Lt~d-:;C il prc:;c!l Lil(]OIl<l'l'ilbeI il 1. 1\nil1 i r>itnc1o o com
po r t.aruc nt.o da nrodu<:;ZioLoLaL, vc r-Lfi.c.unoa um pico m.iximo em 1972,
que re(lisLrou lG.027 ti sondo que o nível a tuoI se oj us t.a ao volu
me explorado em 1964. Ã interpretaçJo separuda por tino de nesca
nos mostra um crescimento gradativo da pesca industrial até 1969,
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dos anos de 64/65. Por outro lado, a produção proveniente dos
pescadores artesanais, exercida basicamente nos criadouros, re
gistrou dois picos· de produção, sendooprírreiroem 1972 com 9.281 t.
Tomando-se por referencial o estado de Santa Catarina, podemos
observar a perfeita interaçãô das duas atividades, ou seja, um
aumento da produção na pesca oceânica ocasiona reflexos conside
ráveis na pesca em criadouro, e vice e versa.

b) Captura e Esforço

Nas Tabelas de 2 a 7 sao apresentados os dados con

\~

trolados disponíveis sobre a captura e esforço empreqado pela
pesca industrial. Como se pode constatar, o estado de são Paulo
dispõe da maior série temporal,62/83, seauindo de Santa Catarina,
que iniciou este tipo de atividade em 1968.

- Camarão sete barbas (Xiphopenaeus Kroyeri)

a} Produção

Na tabela 9, se encontra distribuído o desembarque to
tal por ano e estados das Re~Tiões Sudeste/Sul, cujo volume no P5:
ríodo 65/73 atingiu progressivamente 13.954 t, caihdo emseauida,
e reagindo em 1981 com 15.580 t, sendo que, atualmente, se encon
era em declínio. A exemplo da pescaria de camarão rosa, os esta
.ios de são Paulo e Santa Catarina juntos, também nesta pesca,
têm uma participação significativa, chegando, por exemplo, em
1983, a contribuir com ~5,3% da produção total das regiões.

b) Captura e Esforço

\.... ..

Existem dois tipos de pesca atuante, a artesarial, pra
ticada por pescadores que utilizam embarcações de pequeno porte,
atividade tradicional nos estados do Rio de Janeiro e Santa Cata
rina, e a considerada industrial, exercida através de embarca
ções de médio porte e com autonomia de pesca muito superior a

\'-.--

primeira, sobre a qual, foram utilizada~ as informações existen
tes no estado de são Paulo, que mostrando uma série hist6rica
referend:e ao período 1965/82, possibilitaram as análises necessári
as para avaliação do estoque desta espécie.
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- Camarão Rose:.

As informaçGcs existentes nao permitem, aind0,
çZio dos dados de pc~~~~,~ E::~C' '~~_0~e !~(~Ild(,~ L)rd~; j J ic 11~; L,~. 1\,3

duas espécies coexis tem nél rnuior pa r te da 5rea elos Hl;(Jí.oo s Su
J)eSSd

f o rrna, 0S dua s POPUl;l<;.~ÕC:'·~ ,;CqlH'111 ,~('ndC) con:.;icJcr'lc!i1:';como ll111 tini

co estoque nos unâLi sc s , metoc~oJo<Jid ,[(loLada dc s.!o o C'1"1'/74.

Observondo o Tobelo 1 e o Fjgurél 4, verifico-se que o
produção mâx í.ma pa ra ,1 .i roa , ;ICOllLl;CCLl110 ano de ]<)7L l~,

riormente, vem ueclin'::.lndo -'sao
po:.;t~~

dc.v i
das às capturas da Lagoa dos Péltos, RS. são muito sigr.ificativas
as capturas realizadas n aq uo Lo Laqoa, sendo superior omvá r í.o s anos, ao
total da captura industrial. D'Incao (1983) demonstrou que a ca2
t u ra naquele c s t.u â rj o 0 tZío ,1Il,\C!W', Ill-;llic;\!1l<;nLl',illllll'dc,I 1111

'-

cjra ç ao p ar a o c cc a no c o conn ocj uc n Lo rccruL,lI11cnLo u o c s t.o.juo tH1Ul

to. Como essa atividode intensd de célpturél parece déltar de época
anterior a 19G4, o CJrulJO jUlCjULl po r; beJllrc.rLi zor d compdraçZío C~~
tre as cnpturas artesanais e industriélis sem considerélr élS caE
turas da Lagoa dos Patos.

Verifica-se que, no estado de Santa Catarina(Fig. 3a),
ho~um incremento nas capturas da pesca industrial, até o ano
de 1972, mantendo-se a pesca artesanal cm nlveis inferiores. Pos
teriormente, inverteu-se a situação. As capturas da pesca artes~
nal aumentaram, e as da frota industrial t6m-se mantido bastante
ba ixas. A observuç;QO do (J r5r .ic o levou o (Jrupo ,1 sCCJuin Le

pretação: a pesca industrial, com o aumento do esforço,
a sua c ap t u ra vm.i x .ima , orn 1 <) 72. liov Ldo , po ssi vo Lrno n te, a

.in ter
atingju

esse es
forço demasiQdo, a pesca céLÍ.Umuito em 1973. Com c ssa quccla , prs:
vavclmente t c n ho lrav.i do urninc('lIlivo <I fJ('~;Cd no s cri.a do ur o s na

Lu LI i~; l', como COI1:;(~qUl'IlC i d, uiu CCé.'!;C i1111~ll t cs , d j), I r li)' dL'r;:;c ruo

monto, deIS c ap t ura s d a pe~óca LI r t.c su na L. ;;OIlli\ndo-scO c f e i to do
esforço da pesca industrial, atG 1972, c a intensificaç30 da pe~
ca artesanal, nos anos subsequcnLcs, a popuJaç30 de adultos tevc
modificada sua estruturu, e a ;1l1\.md3nciu do estoquc aciuLto n,=to
mais mostrou si nais dc rcc upc racfio . A si,tUél<,;Zl:Oparece sor él mes
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ma quando realizam-se as análises considerando as capturas de to

da a area Sudeste e Sul (menos Lagoa dos Patos) como se pode ve

rificar na figura 3b. As capturas da pesca industrial têm seu

máximo atê 1972. posteriormente, a exemplo do que aconteceu em
Santa Catarina, cai e segue-se um aumento significativo nas caE
turas da pesca artesanal com uma tendência de ambas decresceram
com o passar dos anos. Existe uma tendência de diminu~ç~o de pr~
duç~o em ambas as pescarias. Ficou evidente que parece existir
urna estreita relaç~o entre o crescimento das capturas nos estuá
rios e a manutenç~o das capturas industriais em níveis baixos,
possivelmente por afetar o recrutamento das áreas oceânicas.

o sistema operacional da frota industrial nao apreseQ
tou, para 1983, valores substancialmente diferentes daqueles,mais
ou menos estáveis, que vinham sendo registrados nos últimos anos
para determinaç~o dos índices de abundância relativa: dias/ via
gem, lances/dia e horas/lance (Tabela 2 a 7}. Levando em conside
raç~o o procedimento das avaliações anteriores, foi utilizado co
mo esforço padr~o, para o cálculo dos índices de abundância, os
dados controlados da frota de são Paulo. Para o período 1968/72,
que era empregado o arrasto tipo "side trawler" , aplicou-se um
fator de correçâo , com reLa ç ao aos arrastos tipo "double rig I'ut~
lizados após aquele período: 1,45 - 1965/69; 1,30 - 1970; 1,20 -
1971 e 1,10 - 1972. (Tabela 8 e Fifura 5 e 6).

No período 1965/1972, observou-se que, ao aumento do
esforço, correspondeu um aumento da produção, mas com uma re-
duç~o proporcional do índice de abundância (Kg/hora - "double
rig"). No ano dt; 1973, houve uma significativa diminuição do es
forço total acompanhado de uma queda da captura total e -·do índi
ce de abundância. Este manteve-se baixo, mesmo depois da- diminui
-çao do esforço, devido; possivelmente, à ação da pesca artesanal

nos criadouros conforme já analisado anteriormente. A p2rtir de
1973, a pesca industrial manteve-se, com pequenas oscilações, es
tável com relação ao esforço de pesca, captura e ao índice de
abundância (Tabela 8 e Figura 5).

utilizando-se o índice de abundância determinado
a frota de são Paulo, estimou-se o esforço de pesca total
vês do cálculo deste indice e a captura total industrial do
deste/Sul.

para
atra

Su
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riu c rarn realizadas levando C'11\considC'rLH,;~íoLI t o t.aLid ado dos
anos, desde 1964, para a elilborilç5o dil curVil de rendimento. O

confronto dos dados observados porm i t.c+rio s div id i+-J os em duas
séries de p o n t.o ss: ilté 1972, c ClpÓ,~ o s t.c ario , Levanc!o-,;c orn conta
o oxpos to .;ob ro a po sc a ar le ,,;ilna I, ponderou -:;c s.obr o a I)O~;S i b i 1 i (I::.:.

dc' dl' l('1~1ll0,; u mri 110Vd .: i lllil',,:il() (k' ("lll i 1 Tl i r i c r , COIll li111 I', -ru l i 11Il'll Lu

m5ximo sustent5vel bastante irl[erior ao dos ilnos anteriores a
1972. Três oo r r-c Lac oo s entre c sf o r ç o total, índice d c a b uridfin c i a
e rendimento, foram determinadas, considerando-se, para a totali
dade dos anos, para a segunda, ilpenils os unos ilté 1972, e pura
a terceira, os anos de 1973 em diante. Pera o período total, a
captura m5xima de equilíbrio (Ymilx) foi de 4.592 t Pilra um esfor
ço ótimo de 412,3 x 103 horas de ilrrasto. Dividido esse pcríodo
em dois, encon tramas os ,;cqui n Lo s v.i Lor o s c s timado,,: L <) 6 5/7 2

3captura mâx í.ma de 7. OO9 t c C'~;forço ó Uma de S (; /) , ':) x 10 horas
1975/83 - captura m.i x í ma de 2. HOO L p ar a Ulllc s f o r ç o ô t í mo de
591,7 x 103 horas. Levando-se l.'lllc on s í.dcrac ao q uo o atual esfor

3ço de pesca observado (1983) foi de 669,52 x 10 , superior em
27,2'1, ao de 1982, com uma proclllc,,<io:Y./),()':, menor que a elo ano de
(32, u Lôrn desse o sf or co de PC',;Cd s.c r :3ujlcriu!"a o s m0x i.mo s obtidos
nas tr ô s CUrVíJS ele r o nd í mon to de t cr rui nu d au , conc 1ui -~;c que I teo
ricamente, a explotaç5o do estoque adulto continua sendo efetua
dil de forma demasiildo intensil e (]ue seu efeito somildo a desmedi
da atividilde nas 5.reas de criilelouros nilturilis, levilm o qUildro
gerill da pescaria do cam~r~o rosa das regi~es Sudeste/Sul, a umn
situaç50 muito delicada, exigindo medidas efetivQs c encrgicas
para a sua preservaç50 como um estoque pesCjueiro rent5.vel. (Fig~
r a G).

- Camar50 Sete Barbas

Estn ~escilria vrm srndo drsrnvolvida no longo do lLto
ral Sudeste/Sul também Dor dois t í po s de P(~SCil: a artesanill,
e fc t;ua da por Dequcnos pescado rc's que ornp r-o qa m embarcações
nb or La , d(~ pequeno porte' c~ LluLulIOlrliddt' IJ(':;Cd limitada ao
do "sol a sol", e a pesca considerada industrial, onde il

bocu
j)errs~
embilr

-
CJÇClO tipo "b a l cci ru " é ele maior d imo ns ao , dotada de convés e DO
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rao, e com raio de açao que permite viagens de até cinco dias.

A produção desta espécie apresentou, durante a série
65/81, sucessivos aumentos, até atingir 15.580 t para em seguida
apresentar um declínio significativo devendo-se possivelmente a
entrada de novas embarcações sob o pretexto de aumentar a prod~

atender à demanda no setor, em função dos rendimentosçao, para
baixos na pescaria do camarão rosa.

-A exemplo da avaliação do estoque de camarao rosa, o
subgrupo elegeu os índices obtidos no Estado de são Paulo, como
os mais compatíveis à realidade regional, para aplicar também na
pesca de camarão sete barbas, os indicadores obtidos na estatís
tica controlada naquele Estado, e por considerar o estoque como
único para o Sudeste/Sul.

'--
\

A evidência destes fatos pode ser observada se comp~
rarmos os dados de 1983 contra o ano anterior em que, a captura
total de 11.069 t registrou uma queda de 17,9% para um esforço
de pesca de 914,8 x 103 hs, ou seja, um aumento de 18,0%, e como
resultante mais questionável e preocupante, foi o índice de
12,1 Kg)h, que representou 50% do valor obtido no ano de 1982.
(Tabela 09) .

Aplicando o modelo descritivo de Schaeffer, o qual_p~o
porcionou o melhor ajustamento das informações disponíveis, foi
determinada a captura máxima sustentável de 14.673· toneladas
para um esforço correspondente de 591 x 103 horas de arrasto.
Considerando que o esforço de pesca observado tem ultrapassado
esse limi te nos últimos quatro anos, fica mais uma: vez evidencia
do um regime de pesca intensivo sobre o estoque: o de~embarque
controlado em 1983 foi de 11.069 t. que, comparado ao ano ante
rior apresentou uma diminuição de 17,9%, registrando um incremen
to no esforço em 18,0% e uma queda altamente expressiva no índi
ce de abundância quilograma por hora de 30,5%. (Tabelas 10, 11,
12.A e 12.B, e Figura 71.

6 - Situação Atual da Frota----- -----------------
- Rio Grande do Sul

mandaí
A pesca exercida nas lagoas dos Patos, Tavares e

e eminentemente artesanal, sendo seis colonias de
Tra

pesca
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-realmente envolvidas na pesca de camarao-rosa. Os dados , . ..
dl s o ori i

veis na }l,gênciada SUDEPEjHS, mostram o seguinte quadro:

Colônia de Pesca Z-l Hio Grande - 606 embarcaçõesj2027
pescadores.

Colônia de Pesca Z-2 s. José do Norte - 512 embarca
ções/1250 Descacbres.

Colônia de Pesca Z-3 PeJotas - 297 embarcaçôesj530 Des
cadores.

Colônia de Pesca Z-4 172 embarcações/ 675
n",scadores.

T O T A L 1.587 e",barcacôes/4.482 ries~. ~
cadores.

A composiçao desta frota é representada por pequenas
embarcações com p rop uIsao a mo "cor e remo, cas co de madei ra e com
primento médio variando entre 5 e 12 metros, tipo canoas e botes.

- Santa Catarina

Existem dois tiDOS de frotas: a industrial, formada
por embarcações superiores à 5 TAB
embarcações inferiores a esta tara.

e a artesanal,que engloba as

Analisando por tipo de pescaria, podemos apresentar a
seguinte distribuição física:

Camarão rosa em oceano - encontram-se registradas na
COHEG/SC 27 unidades com permissão especial que foram recadastra
das pelo CEPSULjSUDEPE. Para o camarão rosa em criadouros, -nao
existe regulamentação com licença para este tipo de pesc~, sendo
que, nas lagoas Santo Antonio, Imaruí e Mirim e, na baía norte
de Santa Catarina foi
de 1.420 embarcações.

levantada em 1983, urna frota artesanal

Camarão sete barbas - a frota considerada industrial é
composta por 41 embaroações de porte médio, devidamente registr~
das e licenciadas para a captura desta espécie. Já a frota arte
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s a na L, que dispõe de um lula! de 800 o mb a r cu çoc s , foi
}Jc'ldC()!{!';C/sc,qLll' 1~('110V()1l (' l:OllCl,dclI dLt- o 1I101l1<'I1!O ')71

o s po cI I.ioc s em 11 Colôrüds de: l'e~;cddore~3.

éllendida

- paran5

A SUDEPE/PH n ao dispunha naquele momento de dados atua
lizados mo s , f un da mcn Ldcl,) no 1 o v a n Lzuno n L:u elo HI';'l'S!':P,informou
que a frota é totalmente Llrtcsanal e do totLll de 1.284 embLlrcLl
ç~es registradas, apenas 76 possuem licença específica para cama
rão sete barbas e legítimo, enquanto que do restante,
1. 018 e mb arcuç ocs receberélm permissão pélrélpeixe e camélrab e

190 unidades receheram son~nte pélra peixe.

são Paulo

Com referência à frota comercial atuante na pesca in
dustrial, foram recenseados junto ~ Ag6ncia de Santos (SP) bar
cos para camarão rosa e "balC'C'iras"p<1r<1c<1m<1rãosC'tc barbas.
Quanto;} pesca artcsDnal, n oo o xia t.o nenhuma informa<:?ão co n fíS

vel pana apresentar, tendo em vista que, estas pequenas embarca

Exi~;tC'm,~;('q\ln(l() o controlc' (j;) )lroc1u(.??íodo Tn!:; tiLuto
de Pe sca de San tos, J S7 omb arcuooo s pa ra ca ma rao se' te barbas e
10 para carnar ao rosa, sem li co nça o s]K'CLfi. ca.

- H i o de' II.mo i ro

A frota artesanal em atividade no Estado pode ser des
membrada de acordo com as áreéls de atuação e apresenta as se
guintes características físicas:

a) Área Norte: Macaé, Atafona, Farol de são Tomé e
Barra de Itabélpoana.

N9 de barcos: 1.0r)7

IIp médio: 16.2

Tb médio: 4.2

Comprimento médio: 8.1



b) Árca Centro: Rio de Janeiro

N9 de barcos: 116
HD médio: 45.1
Tb médio: 5.9
Comprimento médio: 8.7

Baía de Sepetiba

N9 de barcos: 166
Hp médio: 42.2
Tb médio: 5.1
Comprimento médio: 8.3

c) Área Sul: m1gra dos Reis e Paraty

N9 de barcos: 308
HP médio: 29.1

Tb médio: 4.9
Comprimento médio: 8.6

A frota industrial em atividade é composta por 68 bar
cos com as seguintes características físicas:

Hp médio:
TL médio:

238.9
29.7

Comprimento médio: 19.6

Cabe ressaltar ainda que existem 513 embarcações na
frota artesanal e 10 na frota industrial, atuando sem permissao
~unforme estabelece a portaria n9 48/83.

- Legislaç~o em Vigor

A legislaç~o vigente foi examinada e discutida pelo
subgrupo, objetivando aperfeiço~-la e adequâ-la as condições
atuais das pescarias. Foram recomendadas as seguintes modifica
-çoes:

119L§2
Alterar o artigo 19, limitando a atuaç~o da frota até
10 TAB.
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371/70
Altcr~r o ~rLiuo 19, lLmit~ndo a ~tu~ç5o da frota at6
10 '1'1\B.

Substituir, no ur Li.q o 29, o o mpr o qo de "Lr awL
por "doublc riCJ"·

\)oLlrcl"

375/70

215;:"7~ /
1\lterar o a r Ljqo 1'7, .lLmlLo ndo LI iLtucH,;iío de frota at6

la 'rAB. (A SUDEPE do vo r â r-o a l i za.r mapeamento d a
de p r-oi.bí ç a o )

380/73
Alterar o artigo 19, limitando Zl atuaç~o dLl frota Clt6
10 'rAB.
Revogar o artigo 29.

602/73 e 27/81
Manter inalterCldCls.

1..QLª_~ (o Lt.c ra cla pc la 1G/83)
Manter inaltcradLl.

11/12 e 15/83
Manter inalterLldLls.

19/83
Re tir a r d a p ro i bLç::í.ocons tan t.c ao a rt i.qo 19 i1S c spó ci cs
Penacus duora rum e !ti~L·nopena(~u:2.ml\.cllcri (SZUltan a ) .
Revognr o artigo 39.
Proibir o uso de rede de COCLl e incluir o termo malha
qem mínima.
Revoqar o artigo 59.

20L~~
Alterar o artigo 79, devendo ter a seguinte redação:
"NoVLlS permissões especiais p odo rao ser co n co dí da s so
mente upós pLlrecer t6cnico da COREG/RJ, baseado nas
pe squ í sa s c.ícn tí fi CLlS reali zada s n a á ro a? .
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29/83
Proibir a utilizaç~o da rede de coca individual j~ de
terminadas pela COREG.
Excluir a espécie P. brasiliensis.
A toler~ncia em peso de animais capturados abaixo do
tamanho mi n í.mo deve ser s ub s t.L tuído por n9 de indivíduos.
No artigo 19 e 49 trocar a expressão "pesquisd cientí
fica" por aco:r;manllamentotécnico sobre o
do camarão.

crescimento

34/83
Excluir a espécie P. brasiliensis.
A tolerância em peso de animais capturados abaixo do
tamanho mínimo deve ser subs tituído por n9 de indivíduos.
Permitir somente o emprego de aviãozinho.

4(3/83
Excluir a espécie P. duorarum.
A substituiç~o deverâ ocorrer somente em caso de nau
frâgio de enillarcaçoesoue estejam em operação.

49/83
Alterar a malhagem do ensacador de 30 rumpara 24 rum,
até que se disponha de informações sobre a
de da arte de pesca.

seletivida

_5_0L83

Excluir a espécie P. duorarum
Substituir a express~o "mar territorial" por
sobre jurisdição nacional".
Excluir o item I.

"âguas

Manter inalterada.

-- Defeso para camaroes

o subgrupo efetuou uma avaliaç~o preliminar dos traba
lhos provenientes da aplicação do período de proibição da pesca
do camarão, regulamentada pela Portaria n9 N-050, de 20/10/83,
Que seauia as recomendacões formuladas durante a IV Reunião do~ ~ ,

GPE/Camarão. Ap6s a apresentaç~o do diagn6stico atual foram dis
cutidas medidas inerentes â continuação desta proibição, chega~
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do-se, de imediato, a conclusão de que se torna impossível efetuar,
a curto prazO,uma avaliação final sobre as resultantes positivas
decorrentes da aplicabilidade desta medida de administração pe~
queira, tendo em vista a complexibilidade que envolve o processo
da dinâmica desta pescaria num determinado intervalo de tempo.
A avaliação dever5, no mínimo, abranger o recrutamento da segun
da geração de aporte de p6s-larvas, ap6s o pico da primei~a deso
va apos o defeso.

Ainda sobre o do f oss o , o ~;ub~Jrupotem d informar que
não possui condições de verificar o seu impacto em relação à re
novação dos estoques, o que s6 poderá ocorrer dentro de alguns
anos. Em Santa Catarina, entretanto, comparações feitas antes e
depois do defeso, mostraram senslveis aumentos no rendimento por
unidade de esforço e nas capturas totais.

Analisando as informações disponíveis ao subgrupo, foi
possível encontrar os mesmos indicadores para aplicação de medi
das de proteção ao recrutamento das duas espécies de camarão ro
sa, determinando o período entre fevereiro e maio, como sendo
aquele mais abrangente ao pico de recrutamento deste estoque,te~
ricamente considerado como único.

Assim sendo, a posição t6cnica dos pesquisadores deste
subgrupo está apoiada em estudos criteriosos e vem ao encontro
do período de defeso reinvidicado pelos representantes do setor
produtivo de Santa Catarina, ratificando deste modo, o período
aplicado no corrente ano, ou seja, nos meses de março e abril
do próximo ano (1985).

te poderá ser adotado, desde que sejam atendidas as
observações:

Resumindo, verificou-se qUe o período do defeso somen
sc~gu.intes

a) o período dever5 ser entre março e abril;
b) a área de abrangência deverá atingir toda a região

Sudeste/Sul do Brasil, sem exceçao;
c) a medida será aplicada para toda a pesca atuante em

mar aberto, quer seja industrial ou artesanal;
d) a proibição deverá ser adotada para a pesca dequai~

- -quer camaroes na epoca do defeso.
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Al~m destas consideraçoes tªcnicas, o subgrupo verifi- -
cou que a fiscalizaç~o, obrigatoriamente, ter~ que ser mais efi
ciente e eficaz do que nunca pois, alem da fiscalização da pesca
em mar aberto, ter~ que reforçar a atuaç~o nas ~reas de criadou
ros naturais, visto que, sesruramente, h ave ra uma tendência lógica do
aumento consider~vel de esforço nestas areas, em decorrência do
direcionamento do contlngente que est~ empregado a bordo dos bar
cos da frota comercial e que residem ~s margens destes locais,
bem como os demais pescadores que também estarão inativos no p~
ríodo em quest~o.

Novamente, o subgrupo recomenda o envio, com a devida
antecedência, ~s colónias de pesca, cooperativas, sindicatos de
pescadores e pesca, empresas de pesca e outros órg~os instituci~
nais envolvidos no processo em pauta, de cópias das Portarias re
gulamentares para este período de proibição e outras medidas de
limite de esforço de pesca, a fim de facilitar e racionalizar a
aplicação da referida legislação.

- Substituição de barcos com licenca especial
o , -

A posição do subgrupo foi contr~ria a substituição de
barcos com licença especial, até que ocorra indícios seguros de
recuperação dos estoques de camarão rosa e sete barbas. A exéeção
sugerida refere-se, especificamente, aos casos de naufrágios du
rante a operação de pesca.

Os participantes do subgrupo concordaram com ~ reuniao
de apenas uma equipe de trabalho interna, a fim de delinear o
programa de estudos. Na oportunidade, os pesquisadores Fernando
D'Incao, José Emiliano Rebelo Neto, Jorge Pegoraro, HéJio Valentini
e Luis Fernando Rodrigues, sob a coorden~ção dos representa~
tes da Coordenaç~o Geral e Pesquisas do PDP/SUDEPE, discutiram
exaustivamente a viabilidade técnica de elaboraç~o durante aqu~
le evento, de um plano de trabalho para execuçao em 1985, o qqal
foi rejeitado pela maioria. O consenso de projetar a referida
programaçao, ficou restrita a indicação do pesquisador José
Emiliano Rebelo Neto para ser o Secret~rio Executivo do referido
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programa integrado e o respons~vel pela elaboração de um pre-pr~
jeto, que deverâ ser encaminhado aos participantes para consoli
daç~o do documento final.

9. Recomendac~es para pesguisa_ .._._--- .._---~------_._---- -----

Considerando a atual situaç~o dos estoques de -camarao
da Regi~o Sudeste/Sul, o Sub-Crupo de Biologia Pesqueira,
menda:

reco

1. Que seja implantado um programa integrado de estudos do cama
rão, abrangendo um projeto de marcaç~o em criadouros e a p~
dronizaç~o de metodologia para obtenção de parâmetros bio16
gicos. As espécies estudadas serão: Pt::.0_~~llspa~~E;n?i~ e P.
bras5_liensis (camar~o rosa), Xiphopenaeus ~_~ri (camarão se
te barbas), ~E~~_Jl:le_s_~~lonC]j=-~aris(carrarao barba ruç..a), Pleoticus
mueJleri (camarão santana), ~~~~~?_eus am~ricanus (camarão
ferro), !:_~_e_os~~~i1<_~}ong)rS)3_t_ris(camar~o cristalino) e
Metaneph ~s F~l?~J=-~ys(lagos tim) com ên fase à s três primei
ras.

2. Considerando a necessidade de instalação de um programa inte
grado de estudos de camarão, o subgrupo recomenda que seja
oficializado por documento da SUDEPE, o nome do pesquisador
José Emiliano Rebelo Neto, corno Secretârio Executivo do cita
do programa.

3. Inserir o Estado do Esplrito Santo no programa integrado pri~
ritizando um subprojeto de Biologia Pesqueira - Estudo do Ca
marao.

4. Que seja realizado um programa de pesca explorat6ria- objet!
vando a verificaç~o de existência, distribuição de estoques
de camarões e outros crustáceos em areas n~o exploradas visan
do um me lhor conhe cimento elas espéci es jâ exploradas.

5. Que se realize um J.evantamento dos dados oceanogr~ficos j~
coletados para verificar a possível existência ~ barreira que
defina duas populações do camarão santana, barba ruça e
barbas do Rio de Janeiro.

sete
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6. Que seja instituido, em nivel permanente, um programa de amos
tragens da distribuição de freq"ência de comprimento de cama
rão rosa nas lagoas costeiras do Rio Grande do Sul, visando;
a determinação do tamanho para a abertura da safra, de acordo
com a legislação em vigor.

7. Que seja dada continuidade aos trabalhos de seletividade de
malhas para aviãozinho na nesca artesanal de Santa Catarina e
Rio Grande do Sul.

8. Que seja elaborado, sob a orientação têcnica da Coordenadoria
de Pesquisa do PDP, um cat~logo das diferentes artes utiliza

~das na pesca do camarao em cada estado e de acordo com as nor
mas técnicas da FAO.

~
Considerando que o repovoamento do camarao rosa nas areas na
turais de criação poder~ apresentar importantes resultados so
ciais e econômicos, além dos aspectos de conservação destas
areas e das esp~cjes atualmente capturadas deforma intensiva,
o subgrupo recomenda:

9. Que seja dado anoio para a aplicação da tecnologia de produ
ção j~ adaptada e desenvolvida a nível experimental, atenden
do as condições especificas de cada local e em escala intensi
va.
o Subgrupo considera que estas atividades de repovoamento ser
virão tawJém de apoio para o projeto de marcação em criadou
ros.
Considerando a insuficiência de dados sobre a seletLvidade de
malhas na pesca de arrasto e a importância destas in~ormações
para o estabelecimento de portarias adequadas à
dos estoques, além da necessidade de se avaliar
jeição do pescado, o subgrupo recomenda:

~conservaçao
o nível de re

la. Que seja dado início a um programa de estudos de seletividade
de malhas nestas pescarias.
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Considerando o estado atual dos estoques de -camaroes,

principalmente de camar3u ~os~ e sete barbas, que mostram seguros

Ln dI cios de sobrepes cu e com o (Jrande ris co da pes ca, em pouco

tempo, tornar-se anti-econ6mica, o subgrupo de Biologia Pesquei

ra, recomenda:

1. Que os serviços de fiscalizaç50 ajam com o maior rigor e efi

J ciência po s s ivc L contra a pc,sca ileCJL11 -sem o que nao poderá

haver a recuperaç50 dos estoques.

Conslderando q uo o ~-;ub qr upo tem conhecimento da exis

t~ncia de grande n~mero de barcos (p. ex. 157 na pesca de sete

barbas em são Paulo e 10 na do camarQo rosa) atuando sem licen

ça; de um nGmero desconhecido de barcos introduzidos depois da
p r o í b í c áo i e ai nela J)arCO~3 COII1li cen(,:a DaTa a pl:~:;ca de SL' te, uar
bar atuando junto ao -CZ1m<:1r<:10ro s a , recomenda que:

/ ~~
2. Seja aplicada com maior .r i.cj or a Portaria >~ -êe. 20~.Outuln"o-......... ,

de-19:fr$ ;.qu:e regu-lamenta e limita a frota camaroneira.

3. Que seja alterado o a.rt._ 39 da referida portaria permitindo a

substi t.u í.ç ào d<;;êmbarcélções somente em caso de naufrágio, -de~

de clue, estivessem em operação na oportunidade do sinistro.

Con s i do r an do que o ap o.r t c dos dados os t a Lís ticos de pc.§..

Cél do CdJl1é1r<I() r o s a C' ~;(\h\ b;ll'll<l!; de jCH33, vi o ru m r.i t.: ficn r LI Lon

c.i p Lu r a r: LoLdi!; C' () dUlIl<'1110 de) (,:;r-(ll-e,.~() d(' P(':;Cil, :;ituil(,:.1()(':;:;dCIL1('I~

de' lova r ao co Lapso Lotai di .i Li.v.i.dn do no ~;ucl()sLc'/~;lll, o s ub qr u

po recomenda:

4. Quo. f;c~jé1 rrunt.í.do o dc fc s o c:;LLl!Jc'lucielo pula Po r Lar La nQ N-050j83

incluindo a partir de 1985, tambEm a proibiç5o dffi embarcações

impulsionadas por motores ele até 22 l lp .

\
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Considerando o natural aumento de preços dos
na época do defeso, e a tendência do aumento do esforço
douras, o subgrupo recomenda:

camaroes
nos cria

5. Que sej a, efetivamente realizada a fiscali zação nestes locais,
principalmente no tocante ao tamanho mínimo de captura (9O rrm) •
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DIA 22/10/84 - Segunda-Feira

15:00 - 15: 30 hs - !'_bertura
15:30 - 16: 00 hs - Al:Jro-\Taçãcl da
16:00 - 18: 00 hs - Pevisão elas

Agen.da
recomendaç6es do ~ltimo GPE.

fiLA23/10/84 - Terça-Feira
Peuniao ~eral dos oarticioantes oara aoresen
tação e discussão dos dad;s estatístic;s.

14:00 - 18:00 hs - Reunião de trabalhos de cada subgrupo em se

08:30 - 12:00 hs -

Darado.

DIA 24/10/84 - Quarta-Feira
08:30 12:00 hs - Reunião de trabalho de cada subgrupo em sepa

rado.

14;00 - 18:00 hs - Reuniao de trabalho de cada subgrupo em sep~
rado.

DIA 25/10/84 - Quinta-Feira

08:30 - 12:00 hs - Reuniao de trabalho de cada subgrupo em sep~
rado.

14:00 - 18:00 hs - Reunião de trabalho de cada subgrupo em sep~
rado.

- Reunião entre os representantes do Setor Pro
dutivo.

DIA 26/10/84 - Sexta-Feira

08:30 - 12:00 hs - Reunião entre os subgrupcs para apresentação
dos resultados e compatibilização dos relat6
rios.

14:00 - 16:00 hs - Reunião de encerramento.
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ANEXO 2

- LIS'l'l\ DE P1\H'\'ICIP1\N'l'ES -

- ,JOsf.. j';MTLT/\NO I<I.:HVL() NI':'I'() - CI':i'~;lJJ./~;lIlJl':I'I': (~;C)

(Coordenador do Subgrupo)

- CARLOS PORTO Dl\ SILVA - Secretaria da Agricultura (RS) - Dep.
de Pesca (Hcdator)

- HeLIO Vl\LENTINI - Instituto de Pesca (SP)
C.P.H .. N. - S1\1\ - Ii.i.v í s iio de Pesca f\1arll:imél

- LUI Z Flm.Nl\NOO HOIJl<'ICUES - SUDl';PI':/PUP /JU)

- FW\NCn;CO D1\S Cl1AGAS SOAReS - 11l~;Li Lu Lo de PC,~;Cél (SI') - Base de

Pesquisa de C~nan6ia.

- JORGE LUIZ PEGORARO - SUOE1'E/1'['P (1'R)

- f'1/\HCOS l\Llll~R'rO f\1l\[<.CIJIOln - FULC (I{~;) .- Dcp. c1(~ OCC~ln(/(JCdfia

- Fl~RN1\NDOD' INCl\O - F'URG (HS) - I'ep. de Oceano~JriJ.f .i a

- EHNI H.AIIN - SUOEPE/POP (n;;).

- 1\IU 'l'OIvlI 'l'AKAlI1\SSIII - LJFl' [{ (P I{) - [)c'j). de U.io 10<) iit Mdr .i nl i.r ,

- OCTKvIO AUGUSTO llOTAFOGO GONÇALVES - DEFOP/SUDEPE.

- ,n::;UTN1\ rvl/\IU1\ UI\ !WC!!l\ .-. !J!':l"Oj'/::lJlJ!<L'!<

- lJ()~:r: DIAS NJ::'I'O - COOPJ::::()/f>!J!' - ::lJIJI':I'I':

- !'/\lJI.U I\UHI':I{'I'O ;;'I'lIl)í\I~'L' COMI';:: _. ('()(ll'I',::,) - ::lIlll<I'I': - (('()c)1 d('ll.Jt!()1 /(;/'1<)

- III-;f~I\II)lJJ'; ('/\1,/\1" C/\I.!\I" - 1)1':I'I-:'I'/::IJIJI':I'I':.
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