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RELAT6RIO DA !'IEUNIAO'",f:CNICAro GRUPO PJ:RMANl:NTl:Dl:
r:STUDOS snl nr: SARDll:HA.

DATA: 27 a 26 de novembr-o de 1982.

LOCAL: Coordenadoria Regional da SUDEPE em S50 Paulo - SP.

1 - INTRODUÇÃO

Em consonância eom a atual pOlítica da Superintenctên-
cia do Desenvolvimento da Pesca SUDEPE, de se promover reuniões
periódicas dos Grupos Permanentes de Estudos das principais espe-
c~es em exploraçâo, visando assim manter-se at0alizadasas princi-
pa i s informações, tanto no campo biológico quanto ..o sóc io=e conómj

co, que subsidiam a administraçâo das principais pescarias brasi-
leiras, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro-PDP prQ
moveu mais uma reunião 3.nual do Grupo Permanente de Estudos sobre
Sardinha .

À oportunidade, estiveram presentes 22 participantes
representando as instituições que desenvolvem pesquisas sobre sar
dinha, alim de um representante do parque consprveiro rio rE~ario do
KlO ce Jane~ro tAPLNU1CL AJ.

Ir - OBJETIVOS

1) Avaliar o estoque de sardinha, atravis de:
- parâmetros biológicos;
- estimativa de biomassa atravis de mitodos hidroacús

ticos e de ovos e larvas; e
- aplicação de modelos matemáticos.

2) Apresentar os resultados dos estudos sobre as condi-
çoes oceanográficas e analmarsuas possíveis influên-
cias no comportamento da espicie.

3) Analisar os aspectos econômicos relacionados com a ex
ploração, industrializaçâo, comercialização, e merca-
do do produto.

lj) Elaborar um diaenóstico da pescaria com base nos di-
versos trab~lhos, discutir a reeulamentação da pcsc~
e sur;erir mcdidas legislativas para éljustar d ey.p]()r~
ção do s s o r-r cur-s o aos n Iv e i s ótimos de pr-o duç Jio .



III - ABERTURA DA RI:UNIÃO
A reunião foi aberta pelo Dl'. Jose; Au!;usto Ile!;reiros

Aragão, do PDP/Brasilia, que saudou os prRsentes e colocou a age~
da prelilninar em discussão, a qual foram propostas, pelo Grupo,
aIgumas modificações. O temário defini tivo da reunião cncon-tra-se
no APÊNDICE B deste relatório.

IV - ANÁLISE DAS RECOMENDAÇÕES DO GPE-81
As recomendações constantes do relatório do GPE-81~

ram lidas e colocado em discussão seu cumprimento por parte da
SUDEPE. Observou-se que:

1- O estudo sobre a frota atualmente licenciada est~sen
do realizado, para que se possa posteriormente definir uma poli ti-
ca global para a moderni zação da mcs ma . Com es 'te fim, foram es ta-
belecidos os primeiros critérios através da portaria (SUDEPE N-22,
de 09/07/82), e revogadas 30 permissões de pesca que estão sendore
distribuidas por uma Comissão Especial que julga os pedidos depre-
enchimento das vagas, conforme exigências da referida portaria.

n
L

pacitação de pessoal para a pes~a da sardinha. No entanto, em re~
nião com o Sr. Superintendente, em Brasilia, no final do ano (04/11/
82), es-ta questão foi levantada e proposto um programa de treiname~
to, usando o N/Pq "Diadorim", visando familiarizar os pescadores com
os modernos equipamentos de pesca da sardinha; este treinamento d~
veria ser no perioQo do defeso, em que o contingente de pescadores
ficaria "parado".

3- Não foi estudada a viabilidade de utilização de pros-
pecção aerea, na identificação e localização de cardumes. Na reu-
nião supra citada, esta proposta foi novamente levantada.

4- Durante o ano de 1983, ser~ desenvolvido um programa
de acondicionamento de sardinha a bordo, através de convênio entre
a SUDEPE, Indústrias e a Universidade Fluminense.

5 e 6- Estão sendo mantidas as recomendações para manutenção
da epoca do defeso e tamanho minirno de captura da sardinha.

7- O PIEBS está efetivado e em pleno andãmento.

8- Em 1982, foram viabili zedo s cruzeiros h í.dr-oac iistí co ; P2



rem, nenhum foi conçluído devido a problemas técnicos com o N/Pq
IIDiador:Jmll e com os equipamentos acústjcot>.

9- Os dados dos levantamentos hidroacústicos est~o sen
do reanalisados.

10- Não foram atualizados os dados sobre o ProjeLo Matriz
da Pesca.

11- Não foi reconhecido o controle estatístico-pesqueiro
desenvolvido pela Divisão de Pesca MaríLima do Illstituto de Pesca
(SP).

12- Com relação a obtenção de dados mais acurados sobre
captura, desembarque e esforço de pesca, o Rio de Janeiro tevecon
dições para tal, com a contratação recente de alguns coletores de
dados. Durante esta reunião, foram apresentadas sugestões para via
bilizar esta recomendação: a) contratação de coletores para entr~
vistas; b ) corive ní.o com a Capitania dos Portos; c) conscientização
dos pescadores, através da fiscalização.

13- Não foi possível implantar os estudos econômicos nos
Estados .

.ii~-J~ HOuVe aei" .1.Jll<;du, por: Vol'"Le Ud coque í io , do pí.lugr~

ma de diversificação para aproveitamento do atum.

15- foi viabilizada a estrutura de trabalho proposta pa
r-a esta reunião, separando os estudos biológicos cbs aspectoseconômi-
cos, com a formação de 2 sub-grupos e, ao final da reunião, com
uma sessao conjunta para apresentação das conclusões e recomenda-
ções de ambos os aspectos.

v - FORMAÇlío DE SUB-GRUPOS

1) Análise da pesca e potencial pesqueiro, e

2) Aspectos econômicos.

VI - RELI\T6RIO DO SUB-GRUPO "ANÁLISE DA PESCI\ E POTENCIAL PESQUEIRO"

1. Comportamento da Produção de Sardinha

1.1) Desembarquc3:

Os desembarques totais de sardinha, entre os anos de
1977 e 1980, apresentaram-se estabilizados ao nível de, aproxima-
damente, 150.000 toneladas. 1\ partir de 198J, verificou-se uma ten



d~ncia descendente, re~jstrando-sp 112.000 toneladas em 1981, e
98.S17 toneladjs, em 1987 (Tabela 1).

Anu l.Lsando+s e o comportamento da pr-o duç âo para cada
Estado da Região Sudeste/Sul, verifica-se que:

Santa Catarina:

- Desembarques até dezembro de 82 36.615 t
- Produção máxima- verificada no mês de no-

vembro 6.798 t

Entre 1977 e 1980, houve tend~ncja ascendente nos de
sembarques de sardinha neste Estado, variando de 48.996 a 76.866
toneladas. Em 1981, registrou-se uma scns:ível queda nos desembar:
ques, que somaram 31.865 toneladas. Em 1982, reeistrou-se um pe-
quenQ aumento, da ordem de 4,5% em relação ao ano anterior. O Es-
tcldo de Santa Catarina contribuiu com ~ da produção total em

3"1,.2 I,1982.

Paraná:

- Desernbe r-qu.es até dezernbr-o de 82 - 675 Kg
Kg- Produçao maxima- ocorreu no mes de outubro - 380

At~ o a~o de 1977, o mais baixo nlvel de captura já
registrado foi de 17 toneladas. A partir de 1978, as capturas a
presentaram uma tendência ascendente, atingindo 66 toneladas, em
1980. Em 1981, houve um decréscimo de 18,2% na produção, a qual a
tingiu 54 tonelada~. Em 1982, a produção foi de 675 quilos, sendo,
portanto, a mais baixa já registrada em toda a história da pesca
de sardinha deste estado.

são Paulo:

- Desembarques até de zembro de 82 - 37.575t
- Produção máxima -r-eg i str-ada no mes de outubro- 7.287t

A maior produção de sardinha já registrada neste Esta
do foi de 57.622 t, em 1979. Em 1980, a produção decresceu em 51,7%
em relação ao ano anterior (27.824 t). Em 198], voltou a crescer,
atingindo 55.797 toneladas. Em 198?, voltou a ca~r, registrando-se
uma captura total de 33.575 toneladas.

O Estado de São Paulo cOlltribuiu com
total, em lS82.

~ % da produ;;ão
5'1..1"/0



Rio de Janeiro:

- De semb ar-q ucs até dezembro de 82 24.326 t
Produção máxima-verificada no mes de março 5.569 t

Os desembarques de sardinha, em 1980, somaram ll1.481
toneladas; em 1981, decresceu em 41,5% quando foram registradas /
24.252 toneladas. Em 1982, o descmbarque total foi praticamente 1

gual ao do ano anterior, registrando-se 211.326 toneladas. O Esta-
do do Rio de Janeiro contribuiu com , % da produção total, em

;;4, :j1982.
A baixa produção registrada em 1982, pode ser atribuí

da a várias causas, como:

19) N50 disponibilidade do recurso nas areas de pesca acessíveis a
frota comercial;

29) Decréscimo da biomassa de sardrnha, por falhas de recrutamen-
to ou outros motivos. Esta hipótese pode ser reforçada se le
varmos em conta a considerável redução das capturas nos extre
mos norte e sul da área de ocorrência da espécie; e

39) Decréscimo do poder de pesca ou do esforço, devido à saída de

1.2·) Dados de Captura e Es forço:

Neste ano de 1982, houve uma preocupação por parte
dos técnicos da SUDEPE, em melhorar a confiabilidade dos dados de
estatística pesqueira, como por exemplo, a ampliação do quadro de
coletores no Rio de Janeiro.

Foram discutidas as várias unidades de esforço de pe~
ca atualmente empregadas (número de lances e de viagens), e sen-
tiu-se a necessidade de procurar uma medida de esforço que leve
em conta as principais variáveis que determinam a captura, tais co
mo: número de lances, número de viagens, horas de procura, poder
de pesca, características físicas das embarcações, rentabilidade
da pescaria e outras.

Os dados de captura e esforço nos Estados do Rio de
Janeiro, são Paulo e Santa Catarina, que permitiram o cálculo da
CPUE (Captura/Viagem) constam da Tabela 2.

2. Avaliação do Estoque - Aplicarão de Modelos



Durante a reunj30, recalculou-se apenas o modelo deE.
critivo, acrcscelltnndo-sc os dados de captura e esforço de pesca
para o ano de 1981 (Tabela 3). Os drnnais modelos nio foram atuali
zados, j~ que nio se dispunha de estimativas mais precisas paraos
parâmetros populacionais.

Para o modelo descritivo, foram manridas as mesmas
premissas adotadas durante o GTT-1981, ou seja: considerou-se a
penas os dados de captura e esforço, a partir de 1969; manteve-se
os mesmos fatores de correçio do esforço de pesca, inclusive o f~
tor 1,00 para 1981, implicando na suposiçio da estabilidade da fI'o
ta em tepmos de sua tonelagem bruta total; a captura/lance da fI'o
ta de São Paulo foi mantida como unidade padrão de abundâ.ncia p~
ra o conjunto da área de ocorrência da sardinha.

A pa~tir do desembarque total (em toneladas) e da
CPUE corrigida (Ü ), estimou-se o ~sforço de pesca em lances parac,
cada ano (Tabela 4). Considerando ser de quatro anos o in-tervalo
de tempo em que a sardinha permanece disponível à pesca ( Rossi-
Wongtschowski, 1978), obteve-se o esforço médio estimado ( I) em
lances, para dois anos (Gulland, 1961).

P~ra rclacionRr ~ ahund~n~i~ ( U~ ) e o esforco de
pesca (f ),foi adotado o modelo de fox que permitiu uma eorrel~
ção mais aLta entre as variáveis, que aquela obtida pela relação
linear (RcO,76 contra 0,74, no segundo caso).

Para o ajuste da expressio do modelo de Fox ( lnUc=
a - bI ) utilizou-se a regressão funcional mais adequada para re
lacionar as variáveis em questão (Ricker, 1973 ). Tal procedi-
mento corretivo proporcionou estimar-se valores máximos sustentá-
veis inferiores àqueles derivados até então. Ou seja:

F max. 5= 30.521 lances

Y max.
"

= 169.969 t

O modelo descritivo, apesar de fornecer numeros bem
definidos de produção sustentável, deve ser entendido dentro de
suas limitações inerentes, principalmente quando aplicado a reCUE
sos pe Lâg í.cos , sujei-tos a grandes variações de recrutamento. Nes
se sentido, as estimativas obtidas devem ser utilizadas apenas
como indicadores médios, a longo prazo, da pote~cialidade do esto
que, permitindo um dimensionamento correto da frota e da indústria
atuante sobre o recurso. O modelo, contudo, não pode prever os



eventos desconTfnuos, resulTantes da combinação de falhas de recru
t amcnto e esforço de pesca supo r-d.i.me ns Lonn do , comuns em história
r CC'!I te de estoques pe Làg i cos em outras regiões do mundo.

A administração do estoque de sardinha vai exigir, prQ
vavclmente, uma ênfase maior em métodos de avaliação direta de bio
massa, estimativas do recrutamento em tempo real c o estabelccimen
to de cotas de captura variiveis de ano para ano.

Na medida em que não tem havido um acompanhamento crl
terioso da evolução temporal da biomassa da sardinha, ao mesmo tem
po em que se observa um declfnio acentuado no desembarque total,
torna-se necessária uma polftica cuidadosa de controle do esforço
de pesca, de modo que sepmsa reduzir os riscos de colapso futuro
na pescaria da sardinha.

3. Caracterização da Frota Sardinheira

A necessiorde de caracterização da frota pesqueira a
tuante na captura da sardinha verdadeira, na reglao Sudeste/Sul do
Brasil, levou o Grupo a realizar um levantamento, o mais completo
possfvel, dos parâmetros físicos disponíveis, das embarcações que

" - _. . -,,"':.1 JTI>=l,.,,'\" ,1,-\'1'""",,: .~

da unidade de esforço de pesca, bem como um melhor dimersionamento
da capacidade de operaçao da frota, em relação ao estoque disponí-
vel.

Através deste levantamento foi identificado um numero
total de 378 embarcações operando efetivamente neste ano de 1982,
e assim distribuídas:

Santa Catarina: 88
São Paulo: 65
Rio de Janeiro:2?5

Vale salientar que estes números incluem barcos que
nao dispõem de licença especial para a pesca da sardinha, c excluem
aqueles que, tendo licença, operam em outra modalidade. Também não
foram inclufdos os barcos que obtiveram, recentemente, autorização
da SUDEPE para esta pescaria, como consequência da abertura de 30
vagas (Edital 02/set/82).

Foram considerados e obtidas as médias para os param~
tros a seguir discriminados, respectivamente para os Estados de San
ta Catarina, São Pau]o e Rio de Janeiro:



SC
a) comprimento total (m): (Tab. 5) 20,8

b) cap~cidade de porão (m3) : (Tab. 6) 51,8

c) tonclagf'm de arqucação bruta Ct or )

(Tab. 7) 66,5

d) idade (anos) (Tab. 8) 10

SP RJ
19,6 lli,l

36,6 26,1

51,7 2ll,6

19 19

Com relação só às embarcações que têm autorização para
a pesca da sardinha, os números são diferentes, como pode ser obser
vado na Tabela 9.

4. Potencial de Prod~.9.ãoda Frota Sardinheira

Procurou-se estimar a captura potencial máxima da fro-
ta de traineiras. Considerando-se o ano de maior captura (1973) pa-
ra obtenção de um índice de abundância máxima na forma de capt ur-a
por barco, e o número total de barcos efetivame~te atuantes na pes-
ca da sardjnha durante o ano de 1982, obteve-se Jm potencial apenas

•
çomo um indicador do potencial de captura da frota atual se a abun-
dância da sardinha apresentasse os mesmos níveis verificados em 1973,
e na medida em que a relação viagem por barco se mantenha dentro dos
vaJores médios ob~er ~rl0~ nos a,-~s anteriores.

Pode-se concluir que a frota atual, mesmo considerddas
suas limitações atuais, parece capacitada a capturar um total bas-
tante próximo ao máximo sustentável calculado para o recurso.

5. Levantamentos Acústico-Quantitativos

Para uma melhor avaliação da biomassa de sardinha, e
necessário, também, obter-se informações independentes dos dados de
capTura e esforço. Neste caso, é imprescindível a realização de le-
vantamentos acústico-quantitativos. Para se obter uma biomassa média
anual, sugeriu-se a realização de, pelo menos, quatro levantamentos;
um em cada estação do ano, mas, principalmente, na época do pico m~
ximo de reprodução (dezembro-janeiro) e de recrutamento (julho-ago~
to). Esta ~ecessidade surge devido à grande oscilação na disponibi-
lidade da sardinha à pesca, resultante do seu comportamento migrat~
rio dentro de sua área de ocorrência. InfeJ izmente, neste ano ,não foi
completado nenhum cruzeiro de avaliação de biomassa de sardinha, r~
zão pela qual não se pode contar com estes importantes dados nesta
reunião. Cruzeiros deste tipo, quando rea::'izadossistematicamente na



mesma cpoca e l'egi:lo,ano a ano, podcm fOl'neccr elementos para ex-
plical' o comportamento da sardinha, c, especialmente, o baixo ren-
dimento obtido em 1982. Sendo assim, a interpl'etaçio destes fatos
fica bastante limitada.

Durante o período de 10 a 20 de janciro de 1982, o
N/Pq "Diadorim" realizou um cruzeil'o acústico-quantitativo, com o
uso do ecointegrador.

Este cruzeiro teve início no Cabo de Santa Marta Gran
de-SC, e deveria se estenuer até o Cabo de são Tomé-RJ, cobrindo,
dessa forma, toda a área de ocorrência da sardinha, porém t eve que
ser interrompido à altura da Ilha do Bom Abrigo, extremo Sul de são
Paulo, devido a uma avaria mecânica no barco. Dessa forma, não foi
possível obter-se resultados quantitativos, uma vez que não se ob-
teve a constante de calibração do ecointegrador, que deveria ser
calculada na Baia de Ilha Grande-RJ, mediante a técnica da calibr~
ção direta. No entanto, foram realizadas 26 linhas de sondagem e
30 estações oceanográficas, bem como o mapeamento completo das a-
reas de ocorrência de peixes pelágicos através de ecos sonda e so-
nar (MAPA-I), obtendo-se os seguintes resultados:

ÁREA 1 - Entre Cabo de Santa Marta e a Barra Sul da Ilha de Santa
Ca1:arlna

Entre as isóbatas de 15 e 50 metros, foram registradas
uma salinidade média de 34,0 ppm (superfície), 34,8 ppm (05 metros)
e 34,4 ppm (10 metros). As temperaturas correspondentes as mesmas
faixas de profundidade foram: 21,9, 21,1 e 19,80C, respectivamente.
Por toda a extensão, e até a isóbata de 50 metros, não foi detecta
da nenhuma concentração de peixes pelágicos.

Correspondendo à mesma área, porém entre as isóbatas
de 50 e 100 metros, registraram-se sillinidades mais baixas, temper~
turas de superfície mais alta e de fundo mais baixa. Salinidade
33,7 ppm (superfície), 33,8 ppm (05 metros) e 32,2 ppm (10 metros);
as tempera-turas apresentaram-se da seguinte forma: Superfície - um
núcleo de águas de 21,10C em frente a Santa Marta, e outro cobrin-

- - odo o restante da area ate a Barra Sul, com 23 C. Aos 5 metros, nes
tes mesmos núcleos, registraram-se 20 e 230C, e aos 10 metros, 18,8
e 18,20C. Foram registrados nesta faixa, entre 50 e 100 metros, pei
xes muito dispersos, incompatível para a pesca com,rcial, e apenas
uma concentração de densidade média, entre 80 e 100 metros de pro-
fundidade local, também incompatível para a pesca comercial devido



ã profundidade. A aus énc í a de sardinha ao Sul da Ilha de San-ta Ca-
tarinü, tem sido registrada nos Gltimos anos pela pesquisa e peJa
pr6pria frota industrial (Mapas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 - fjg., 1, 2 e 3).

ÁREA 11 - Ao longo da Ilha de Santa Catarina

Toda área ao longo desta Ilha esteve desprovida de pei
xes pelágicos, até a isóbata de 30 metros, aproximadamente. A tem-
peratura média de superfície foi de 250C, aos 05 metros de 25,aoC
e aos 10 metros de 24,50C. As salinidades, nas mesmas faixas de pr~
fundidade, foram de 33,5 ppm, 34,0 pprn e 34,1 ppm. Por fora desta
isóbata, até os 100 metros, a temperatura de superfície registrada
foi de 25,4oC, aos 05 metros de 25,aoC e aos 10 metros de 24,50C.
A salinidade, nas mesmas faixas, foram de 34,2 ppm, 34, O ppm e 34,1
ppm , respectivamente. Nestas águas, foram det ct ado s pe i xe s muito
dispersos, exceto ao longo da is6bata dos ao metros onde se regis-
trou uma área de ocorrência com densidade média, contendo um pequ~
no nGcleo de alta densidade. Esta ocorrência de peixes pelágicos ~
'tava localizada numa área de descontinuidade termal, entr~ as tem-
peraturas de 24,4 e 25,4oC (superfície) e salinidades de 33,9 e

o34,1 ppm. A temperatura de fundo (aO m) era de 16,5 C e na r~oTun-
ãiuaae de ocorrêncla do peixe tjU-40 m) era de l7~C (mapas 2, 3, 4,
5 e 6 - figs. 3 e 4).

ÁREA 111 - Compreendida entre a Barra Norte da Ilha de Santa Catari-
na e a Ilha dos Remédios

Por toda a extensão, até a isóbata de 30 metros, incl~
Slve nas águas costeiras entre a Ilha do Arvoredo e Porto Belo,não
se registrou nenhuma ocorrência de peixe pelágico (normalmente esta
é uma boa área de pesca). A temperatura de superfície registrada foi
de 25,50C, aos 05 metros de 25,90C e aos 10 m de 25,SoC.As salinid~
dffinestas mesmas faixas foram de 33,1, 33,4 e 32,9 ppm, respectiva-
mente.

Fora da is6bata dos 30 metros, a maior parte da área
esteve ocupada por concentrações de baixa densidade. No entanto, e~
tre as is6batas de 50 e 100 metros, na região em frente a Porto Be-
lo, registrou-se a maior área de ocorrência de concentrações de den
sidade média. Nesta área, a temperatura de sup~rflcie era de 25,40C
e a salinidade de 34,2 ppm. Aos 05 metros, a temperatura e saljnid~
de eram, praticamente, as mesmas registradas na superfície, ou seja,



25,20e e 34,3 ppm. Aos 10 melros, também, nao houve praticamente mu
dança, registrando-se 25,20e e 34,3 ppm.

A maior profundidade de rcgistro de temperatura nesta
área, foi de 70 metros, onde a temperatura de superfície era de
2Goe e a de fundo 170e, sem termoclina definida. A profundidade m~
dia dos peixes, que se encontravam em forma de pequenos e médios
cardumes, era de 40 a GO metros, dentro de uma faixa de tempcratu-
ra entre 20 e 180e. Mais duas pequenas concentrações foram detecta
das nesta área, ambas em frente a Ponta do Vigia, sendo uma menos
prOXlma à costa, cuja profundidade dos peixes era entre 20-30 m e
temperatura de 22 a 190e, e outra, um pouco maior e malS afastada
da costa, com os peixes na mesma faixa de profundidade e temperat~
ra da anterior. Este, também, é um pesqueiro conhecido, mas, no p~
ríodo do levantamento, 90% dos cardumes detectados se encontravam
fora da isóbata dos 50 metros, com a maior parte destes entre 70 e
100 metros, sem condições, portanto, de serem capturados pela fro-
ta. Ver mapas 2, 3, 4, 5 e 6 e figuras 4, 5 e 6.

ÁREA IV - Entre a Ilha dos Remédios e a Baía de paranaguá

Toda a extensão desse litoral e até a isóbata de 25
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peratura registrada na superfície era de 26,30e, aos 05 metros de
26,40e e aos 10 metros de 26,00e, portanto muito altas. A salinid~
de registrada foi baixa devido à influência dos rios que desaguam
na Baía de paranaguá, sendo de 32,3 ppm na superfície, 32,9 ppmaos
05 metros e 32,2 aos 10 metros.

A maiOr parte da área compreendida entre as isóbatas
de 30 e 100 metros esteve ocupada por peixes muito dispersos, qua-
se isolados. As temperaturas eram praticamente as mesmas da faixa
anterior, porém a salinidade esteve um pouco mais alta, por volta
de 34,3 ppm.

Em frente a Guaratuba, ao longo da isóbata de 50 me-
tros, foi localizada uma concentração de densidade média. Os
xes, em sua maioria agrupados em pequenos e médios cardumes,
ram detectados na faixa de profundidade entre 20 e 40 metros e en

otre temperaturas de 25 e 18 e. (Mapas 2, 3, 4, 5 e 6 - figuras 7,

pel-
fo-

8 e 9).

ÁREA V - Entre a Baía de paranaguá e a Ilha dc Bom Abrigo

Toda a faixa litorânea, até a isóbata de 30 metros ,



também estava desprovida de peixes. A temperatura de superfície era
de 27oC, aos 05 m também 27oC, baixando para 260C aos 10 metros.Sa
linidade de 32,3, 32,8 e 32,2 ppm nas faixas de 0,5 elO metros.En
tre as isóbatas de 30 e 50 metros, onde se localizou 2 pequenos n~
cleos de densidade média, a temperatura e salinidade médias eram

o ode 25,7 C e 33,8ppm. Aos 05 metros eram 25,8 C e 3Q,5 ppm e aos 10
metros, 260C e 33,2 ppm.

Entre as isóbatas de 50 e 100 metros, localizou-se uma
area razoável, com densidade média entre 50 e 80 metros, e um nu-
cleo de alta densidade (a maior concentração detectada durante o
levantamento) na profundidade local de 50 e 70 metros e profundid~
de dos peixes de 40 a 55 metros. Este núcleo se encontrava dentro
da faixa termal de 17 e 20oC.

As condições oceanográficas registradas na camada su-
perficial até 20 metros de profundidade da coluna d'água, entre as
isóbatas de 50 e 100 metros, foram praticamente iguais àquelas en
contradas na faixa mais costeira, até a isóbata dos 30 metros. Abai
xo dos 20 metros, onde se detectaram essas concentrações, a tempe-
ratura esteve na faixa de 17 e 200C.

Embora c Deixe se enccntrass~ em orofundidade comDa~{
vel com a altura da rede comerclal, estava a cerca de 60 milhas nau
ticas da costa (Mapas 2, 3, 4, 5 e 6 ,figuras 10 e 11).

Estes resultados demonstram uma imagem instantânea da
distribuição geográfica dos peixes pelágicos e das condições ocea-
nográficas da área pesquisada, não podendo portanto, serem conclu-
sivos, apenas corroboram outros resultados de pesquisas já realiza
das neste campo. Entre estes cita-se: durante os meses de verão, a
Corrente do Brasil, pobre em sais nutrientes, corre em diração ao
Sul, com mais intensidade (Emilsson - 1960). Neste levantamento,as
águas quentes com temperaturas acima de 250C, foram registradasp~
ximas da costa e mais afastadas, porém só nas camadas mais superfi
ciais, até 20 m da coluna d'água. Nesta massa d'água, não foi, pr~
ticamente, detectada nenhuma concentração de peixes. Abaixo dos 20
m e até ao fundo, detectou-se a presença de águas mais frias, com
temperaturas entre 17 e 230C, o que pode ser caracterizada como á-
guas sUb-tropicais que correm para o norte, por baixo da Corrente
do Brasil, e que têm origem nas massas d'água que afundaram na ZQ-
na de convergência sub-tropical (Emilsson 1961). Praticamente, to
das as concentrações foram detcctadas nestas águas. Finalmente,



observamos que, cerca de 80% dos cardumes detectados, se encontra-
vam fora da í.sôbat a dos 60 metros, o que pode se justificar, por se
tratar dc ipoca de verio, quando a sardinha se afasta da costa
(Matsuura, 1977) para desovar, em profundidade de 70 a 100 metros,

6. Utilizaçio da Sardinha como Isca-viva na Pcsca de ~!u~_~fins

Da análise do número de embarcações adaptadas ã pesca
com isca-viva atuando continuamente (cerca de 60 barcos operando
mensalmente) e da quantidade mensal de isca-viva utilizada na pes-
ca do atum (cerca de 90 t), obteve-se um valor de 1.000 t de sardi
nha extraídas anualmente.

Considerando que o comprimento médio da sardinha nas
capturas para isca-viva é de 10 cm, e usando um valor de mortalida
de natural de 0,74, estimou-se qual seria o rendimento em peso das
sardinhas pescadas para isca, caso nao ocorresse esta pesca. Chegou-
se a um total capturáve:C de 2.400 t de sardinha com comprimento mê
dio de 17 cm, que deixam assim de serem recrutadas ao estoque adul
to. Convém lembrar que nem toda esta quantidade de sardinha dispo-
nível à pesca seria efetivamente capturada, devido aos efeitos po~
teriores da mortalidade.
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va, nos níveis atuais, nio implica em qualquer alteraçio sensível
para o estoque adulto e para a captura comercial.

Apesar destas considerações, vale a pena salientar que
esta pesca i formalmente proibida por lei (Portaria N-22/82), e que,
portanto, é necessário criar um dispositivo legal que a regulamente.

Foi discutido, também, sobre os perigos da pesca comer
cial sobre classes etárias jovens, pelo que parece necessário esta-
belecer um rígido controle sobre os efeitos que ela pode determinar
para o recurso, uma vez que esta atividade pode, eventualmente, ex-
pandir-se no futuro.

VII - RELAT6RIO DO SUB-GRUPO "ASPECTO ECONÔJ1ICOS"

1. Sistema Produtivo

A pesca da sardinha é desenvolvida no Brasil, desde o
século XIX, epoca em que foi introduzida pelos portugueses.

A partir da técnica do cerco de cardumes pelágicos,po~
co renovou desde aquela época, verificando-se apenas alterações ad
vindas de conhecimentos empíricos e alguma técnica relativa às ca
pacidades de deslocamento das cmbarcações, desenvolvidas para ou



tros setores, prjncipalmente o de SERVIÇOS, a partir da necessidade
de se desenvolver o comircio maritimo.

De fato, a pesca constitui uma arte milenar e pode4 se
afirmar que i uma das ~reas produtivas que mais tem mostrado entra
ves ou mesmo ausenCla de estimulos, no que se refere a transforma-
çao dos mitodos de captura.

A pr6pria localizaçio de cardumes e o acondicionamento
a bordo, sofrem constantes criticas uma vez que constituem proces
sos caros, e as vezes invi~veis, apenas justific~veis a partir da
oneraçio dos custos.

O produtor ou pescador constitui uma faixa econômica
que se enquadra economicamente no chamado setor prim~rio que, em
função das peculiaridades de suas atividades, tem maiores riscos e
menores condições para a troca de seu esforço produtivo.

Assim, considerando que o custo de produçio e alto, a
.este fator deve ser agregado o caráter da incerteza produtiva. Esta
incerteza, a rigor, depende:
- da situação das condições ambientais (metereo16gicas);

..J _ ., _ _, _" _ _ -:... .1 __ •...•...•..•.•.••.••.......•... ~-...•.. -~ •...•.......•.....•.•..•..•. - .........•••............. ~

- das ~imitações naturais determinadas pelas pr6prias técnicas de o
peraçio das embarcações;

- da pr6pria instabilidade que constitui, efetivamente, o processo
de negociaçio da produção que, caso atinja bons niveis de produti
vidade,pode redundar num verdadeiro fracasso, em funçio de capt~
ras ofertadas pelo resto da frota.

Desta.forma temos:
- produzindo muito, o pescador poderá ter sua atividade mal remune-

rada pelo aviltamento dos preços unitários;
- produzindo pouco, o pescador poder~ nio conseguir cobrir os

custos operacionais. A caracteristica do produto pesqueiro
sua perecibilidade e a ausência de condições de armazenagem
produto, fazem com que este fique à margem do poder decis6rio
quanto à comercializaçio.

seus
pela

dp

A sardinha, pela sua peculiaridade, considerando que
desde a sua extraçio do meio ambiente, sofre um tratamento inadequ~
do, inicialmente pelo acondicionamento a bordo, tem acelerado o pr~
cesso de deterioração e, por conseguinte, diminuição sensivel da
sua qualidade e apresentaçio.

Cabe considerar ainda que, a uma dada alteraçio dos
preços de desemb~rque, nao ocorre o mesmo nos preços de venda do
produto ao consumjdor; este fator age como impeditivo para umamaior



expdnsio da pr6pria atividade. Dcsta forma, a cadeia de intcrmedii-
rios, que se interpõe entre o consumidor c o produtor: inibe o pr~
cesso produtivo; inibe a variaçio dos preços e inibe a expansao da
demanda.

E ainda, hi que se considerar que o produtor nao conse
gue superar as limitaçõ~s de sua ineficicia, comum aos produtos pri
mirios, pela produtividade, por falta de condições de armazenagem e
capital de giro.

Assim, as variações dos preços, a nível de produtorpo~
co oscilam com sentido inflacionirio; as alterações do processo de
comercializaçio sio absorvidas pelo intermediirio. Este comportame~
to é determinado, em muitas das vezes, pelas limitações técnicas des
te elo da cadeia produtor/consumidor, que nio possui uma infra- es
trutura adequada de armazenamento e distribuiçio do produto e, tio
pouco, utiliza-se de processos avançados de comércio.

2. Meios de Produçio e suas Características

2.1. Frota:

Compõe-se de traineiras, hoje totalizando 335 embarca
\. .•....• , ..
Pesca - DEFOP).

Ainda, segundo a mesma fonte, existe a licença de con~
truçio de mais 14 barcos que somados ao ji autorizados constituirio
349 embarcações.

Considerando o esforço de pesca atual temos:

Os barcos de mais de 20 TBA, que grosseiramente poderi
am ser qualificados de barcos da pesca industrial, respondem por
77% do número de embarcações.

Para a faixa de 5 a 19,9 TBA, o numero de barcos atin
ge a 23% da frota. Apenas (1) uma embarcaçio tem menos que 5 tonela
das. A frota esti assim distribuída:

Rio de Janeiro: 153 barcos, com proposta para se construir
hum (1) barco.

mais

Santa Catarina: 99 barcos, com proposta para construçio de
sete (7) barcos.

mais

Sio Paulo: 83 barcos e proposta para mais seis (6) barcos.



2.2. Indústria:
Atua, basicamente, com o produto no seu estado natura~

o que colabora para que o nível de dependência do setor seja direta
mente variável em funç~o dos rendimentos da captura.

Assim, a indústria opera com acentuada variação de ta
xas de produtividade, o que conduz a um processo médio de ociosida
de bastante alto.

As características do produto nacional, ao que tudo i~
dica, nao atendem à demanda externa. Nossa produção está dirigida
para o mercado interno e a adaptação da mesma às peculiaridades de
mercados como os do Norte da África e Oriente Médio, ainda deverá
ser motivo de alteraç6es de conteúdo.

A forma de enlatamento praticada há alguns anos, que
dava autonomia ao consumidor de abrir a lata, foi substituido pelo
abridor, um terceiro componente que nao constitui um hábito daque-
las populaç6es.

A forma de consumir de alguns países, exigindo embala
gens relativas a uma ração, também precisa ser reestudada.

no mercado externo. A dinamização do processo produtivo-industrial,
pela maior absorção de matéria-prima pela indústria, viabilizaria
uma melhor relação de custos para a captura em função de maiores ta
xas de produtividade.

3. Captura: Volumes e Valores

3.1. Desembarque e destino da sardinha no Rio de Janeiro no perí~
do de Janeiro a Setembro de 1982.

M E S E S
Desembarque p/ Desembarque p/
indústrias consl1llD"in natura" TOTAL a/b

(a) (b)
Janeiro 1.579.355 49.000 1. 728.355 3ll,27
Fevereiro 1. 742.291 166.070 1.908,361 10 ,l~9
Março 5.328.715 237.886 5.566.601 22,40
Abril 2.508.224 1l0.269 2.618.493 22,75
Maio 1.601.726 1l0.295 1.712.021 FI,5?
Junho 1.985.212 25.380 2.009.592 81 .u s
Julho 1.098.403 69.080 1.167.l183 15,90
Agosto 1.830.025 61.760 1. 891. 785 29,63
Setembro 2.88lt.075 48.720 2.9-32.795 59,20

T O T A L 20.658.026 877 .l~60 21.535.486 x= 23,54



SARDINHA DESTINADA ÀS INDOSTRIAS: 96, OOô

SARDINHAS DESTINADA AO CONSUMO: 4,0%
Dada a g~ande concentraç~o da indGstria sardinhejra no

Estado do Rio de Janeiro, não é de se estranhar que 96% (noventa e
scis por cento) dos desembarques ~s sejam destinados.

A sardinha destinada ao consumo "jn natura" representa
a "sobra" das indGstrias.

Tal constatação condiz com a observação do comportamen
to das traineiras que raramente encostam no cais da Praça XV. Na
maioria das vezes, os barcos firmam acordos com as indGstrias e,nao
raro, t~m o seu custo operacional financiado pelas indGstrias em
troca da exclusividade do fornecimento da matéria-prima.

3.2. Comportamento dos desembarques de sardinha no período de1978
a 1982 em Santa Catarina

Desde 1974, observa-se um sensível jeclínio da
çao de sardinha, tendo-se registrado, naquele a~o, um volume
95.221.025 Kg. Essa quantidade de matéria-prima, somada com as
mais espécies, responderam pelo maior volume desembarcado no

prod~
de
de

país,
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Em 1978, a produç~o continuava baixa e, assim, se es
tendeu até 1980, quando se observou uma considerável ascensao. Nos
anos de 78 e 79, as maiores produções foram registradas nos meses
de fevereiro e março. Verificou-se,portanto, produções de 7,5 e
11 mil toneladas em fevereiro e março de 78, e de 8 e 10 mil tonela
das, no mesmo período de 79. Em 80, as maiores incid~ncias ocorre
ram em julhO e agosto, com safras de 10,5 e 11,5 mil toneladas, res
pectivamente. Em 81, a produção caiu em torno de 60% em relação a
80, e os maiores desembarques ocorreram nos meses de fevereiro e
maio, com safras de 4,5 mil toneladas ,aproximadamente. No ano de
1982, os desembarques atingiram a 36,6 mil toneladas, cerca de 15%
a mais daqueles registrados em 81.



Desembarque (Kg) mensal da sardinha verdadeira, n0 Estado de Santa
Catarina, no perJodo de 1978 a 1982.

MtS 1__ 1_9_78__ [ 1979

01 180
02 7.572.'114
03 11.066.725
04 6.636.556
05 5.122.040
06 3.425.207
07 3.155.560
08 2.780.050
09 4.399.414
10 4.629.385
11 5.160.314
12 1. 527.965

3.239.354
8.196.035

10.4lI8.963
5.800.740
1.689.965

10.116.114
176.010

3.664.260
2.370.720
2.439.725
5.292.157
6.469.493

1981 ]__ ------L-~_1980

3.295.703
6.li14.229
6.751.796
9.005.478

10.116.114
10.758.180
11.602.223

9.302.575
5.670-.099
2.781.430
1.208.370

1,141.200
4.723.587
3.830.2l6
3.014.619
4.698.855
4.482.575

468.582
1.690.198
2.070.923
2.053.412
3.035.356

655 609

1982

672.241
2.372.113
4.274.886
3.408.722
2.347.013
3.913.994
/.817.55G
1.231.1'16
3.848.831
2.285.016
6.797.923
2 646 017

TOTN..55.999.888 36.615.45852.212.629 76.906.197. 31,865.132

FONTE: SUDEPE/PDP-SC.

4. Perfil das Indústrias

4.1. Santa Catarina

De um total de 32 empresas atuantes, prestam informa-
ções de desempenho um numero de 18, correspondendo a 56,25% do pa~
que pesqueiro. Contudo essas 18 empresas encerram aquelas de maior
capacidade instalada, pOdendo-se afirmar que representam, aproxima-
damente, 80% da produção do Estado.

A sardinha desembarca da no Estado tem a sua comerciali
zaçao assim distribuida aproximadamente, 50% do total sao
comercializadas "in natura" para as praças de são Paulo, Paraná,Rio
de Janeiro e do próprio Estado, principalmente, a um preço Fob mé
dio de 25,00 (janeiro 82) e 50,00 (junho 82); os produtos congel~
dos sao os segundo colocados em volume de produção e comercializa-
ção. Os Estados importadores são:a Bahia, Pernambuco e Paraná,se~u~
dos de outros, em menor quantidade. Preço rob médio 55,75 (janeirol
82); a produção de salgados (sardinha salgada e ~rensada) tem o seu
principal comércio nos Estados de São Paulo, Paran~ e Santa Catari-
na. Preço roo médio 98,00 (janeiro 82) e 160,00 (junho 82); as con
servas de sardinha destinam-se mais ;;13 pr-ac es de São Paulo, rTr.lná,



Rio de Janeiro e Santa Catarina. Preço Fob midio de 185,80 (janeiro
82) e 328,28 (junho de 82).

A matiria-prima desembarcada teve um acriscimo de
35,29% de janeiro a junho de 82, correspondente à diferença de
Cr$ 8,64 por Kg.

Os demais produtos tiveram os seguintes acriscimos:

_ congelados: nio apresentaram uma sensivel alteraçio no valor de
venda;

_ salgados: tiveram um aumento de 63,26%, correspondente a diferen
ça de Cr$ 2,00 por Kg;

_ Conservas: aumentaram 76,68%,correspondente a diferença de
Cr$ 142,48 por Kg.

Ociosidade:
t mais notável nas empresas que se dedicam ao enlata-

mento. Em algumas, essa ociosidade chega a aproximadamente 80% da
infra-estrutura. Tal fato se deve mats a nio compensação econ6mica
da produçio, haja vista o mercado competitivo apresentar flutuaç6es,

Em outras, a infra-estrutura de equipamento e instala-
,- . ~ ,_. -. .
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empresa se queixa entre a ineficiência da frota, aliada à mentalida
de pouco ambiciosa do pescador.

Cumpre salientar que, para 83, a atividade conserveira
sera ampliada, com a reativaçio de duas empresas tradicionais-Wild-
ner e V. de Sant'Anna-pela MIPESCA S/A.

Acresce, ainda,que a comercialização "in natura" i sem
pre preferida, em detrimento das demais, o que colabora para aumen
tar essa ociosidade.

As atividades de congelamento e salga apresentam uma
ociosidade não menor que 50%, pelos fatores já expostos.

Panorama Atual:
Em Santa Catarina, o parque pesqueiro (32 emoresas) se

encontra assim estruturado:
- 81,25% das empresas realizam con~elamento, com uma capacidade diá

ria (8 horas de serviço) de 525 t, aproximadamente;
- 43,75% do total de empresas expcutam a atividade de salRa, comuma

capacidade de 4.200 t, em tanques de cura;'
15,62% elaboran, conservas com uma capacidade de produçâo di~ricl



aproximada de ] .100.000 latas dc 200g brutos;
- 81,25% possuem c;maras de estocagem para congelados, com uma cap~

cidade total aproximada de 8.000 t.

Acresce a isso, a existência de uma empresa dedicada,
entre outros, à estocagem, com uma capacidade de 11.000 t, das quais
uma boa parcela já foi utilizada pelo setor pesqueiro.

A produção de óleo e farinha não tem sido expressiva.

O gelo é produzido por 56,25% das empresas, numa cap~
cidade diária de 800 t, aproximadamente.

4.2. Rio de Janeiro

As informações a seguir prestadas, englobando o segu~
do e o terceiro trimestre de 1982, trazem algumas apreciações g~
rais sobre o desempenho industrial, neste período.

Os preços médios apresentados abaixo estão sempre em
função das quantidades.

ENTRADA DE PESCADO NAS INDOSTRIAS-SARDINHA

•• .f"\,... PRECO Mrr;I~ ... .
" •.•• " I •...• 1\1 I.,... J , ..•
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Cr$ (Kg:) TOTAL AVALIADA
Abril 49,01 146,49 4.965.353 4.965.353
Maio 50,36 39,03 4.703.158 4.703.158
Junho 53,82 25,15 5.915.985 5.915.895
Julho 55,72 20,23 3.763.932 5.570.619
Agosto 57,01 7,94 2.758.034 4.7'13.8]8
Setembro 54,23 38,28 1.994.882 4.069.559

O aumento de preços da sardinha para a indústria foi
reduzido, neste período, apenas 11%. Isto fez com que o aumento anu
aI de abril 81 a abril 82 (250%) baixasse, entre setembro 81 e se
tembro 82, para apenas 137%.

O aumento do preço da sardinha para a indústria foi
de apenas 30%, desde o mes de janeiro. Esta taxa de reajuste de pr~
ços não difere muito da do ano anterior (198]), no mesmo período(j~
neiro-setembro), que foi de 37%.

Os grandes aumentos de preços foram registrados entre
selemGro 81 e janeiro 87, quando os preços da sardinha sul)ir~~ d0



82,80%, principalmente na virada do ano, onde o preço do quilo de
sardinha subiu de 36%, entre dezembro e janeiro. ~ verdade que,al~m
do fator psico16gico de "ano novo, preço novo", o defeso tamb~m re
prescnta um fator importante no aumento dos preços.

De qualquer forma, a continuarem as tendências atuais,
~ de se esperar que o preço de primeira venda para a indústria atin
ja os Cr$ 100,00, em janeiro de 1983.

PREÇOS MeDIO E QUANTIDADES POR EMPRESAS

~PRESAS PREÇO VARIÂNCIA QUANTIDADE MeDIA % DE INDOS-
MeDIa COMPRADA POR MtS TRIA.

Quaker 1 58,83 274,52 4.391.545 1.463.848 27,55

Beira Alta 2 53,40 26,67 5.077.333 :L.015.466 19.11

Metal Forty 3 43,09 27,52 2.597.300 674,325 12,69

Fridusa 4 53,21 11,77 2.152.013 358,668 6,75

Orleans 4 78,40 1.639.120 273.186 5,1447,12
"

, " - .
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Rubi4 56,26 32,93 1.905.340 317.556 5,98

Piracema 4 53,07 8,06 2,689.000 448.166 8 ,ll4

Atlantic 4 54,17 13,51 1.862.223 310.370 5,84

Santa Iria ] 48,80 2,39 356.900 118.966 2,24

1 - meses de Abril a Junho (incl.)
2 - meses de Abril a Agosto (incl.)
3 - meses de Abril a Julho (incl.)
4 - meses de Abril a Setembro (inc1. )

Não se pode tirar conclusões do quadro acima, que re
trata as entradas de mat~ria prima nas indústrias e, consequenteme~
te, dá uma boa idéia dos seus respectivos níveis de produção.QuaYe~
Beira Alta e Metal forty lideram o setor. Os preços pagos pela Qu~
ker são os mais altos, em parte porque realmente esta empresa parou
um pouco mais que as demais e, em parte ,porque' adquiriu p.;raJldesquil~
tidades de sardinhil congelada ao dobro de p~eço da sardinha "in na
tura 11 •



--....----- --

MEs QUANTIDADE TOTAL QUANTIDADE DE ~ % TOTAL PREço MEDInA. IJARIANCI-
DE LATAS TAS PEQUENAS EM SOJA LATA PEQUENA A._.

Abril 16.495.968 14.935.818 90,54 63,52 34,19
Maio 17.231.950 14.864.750 86,26 65,52 71,00
Junho 16.331.749 14.255.899 87,29 66.90 20,02
Julho 13.133.694 11.984.894 91,25 67,63 14,90
Agosto 8.253.012 7.095.962 85,98 66,78 32,70
Setembrc 6.216.884 4.li35.73'1 71,35 67,58 83,78

As quantidades de Julho, Agosto e Setembro incluem uma
série de empresas tais como: a Quaker, a Santa Iria, a Metal Forty,
etc ...

Na realidade, acreditamos que a produção total tenha
oscilado, também neste terceiro trimestre, entre 16 milhões e 17 mi
lhões de latas/mês.

U prcço mealO Gâ laca ~e4uend l2JO gr) dumentou,nestes
seis meses, de apenas 6,39%. f verdade que o preço da lata em abril/
82,sofreu um aumento de 229% em relação ao de Abril/81. Desde o
início do ano, por sua vez, o reajuste dos preços foi de 33,27%. Em
1981, neste mesmo período, foi de 87,79%.

A taxa de reajuste no preço da lata e pouco
de reajuste da matéria-prima (sardinha) e muito inferior
inflação 179,2%, no período.

~superior a
à taxa de

INDUSTRIALIZAÇÃO POR EMPRESA

QUANT .TOTAL QUANT .LATAS PROD.MCDIA % nA. IN PREÇO HE VARIi\!I
E~IPRESA (a/b) - DIO LATALATAS (a) PEQ.6LEO(b) P/ MED 1\ DUSTRIA PEQ. eIA.
Piracema 7.366.800 5.536.200 75,15 1.227 .800 7,45 69,53 2,70
Rubi 6.116.700 4.978.600 81,39 1.019.450 6,19 75,117 9,63
Met<11Forty 11.7li4.907 11.744.907 100,00 2.936.226 17,83 63,63 11,95
Or-Ir-ans 7.315.200 7.192.300 98,38 1.219.200 7,40 62,00 0,00
BeirviAlta 15.266.750 13.285.400 87,02 3.053.350 18,54 67,32 2 ,'l'l
Quaket- 9.105.000 6.574.200 72 ,00 3.035.000 18,43 66,5G 11,78
Un leiO 'I. 857.700 Ij.857.700 ]00 ,00 1./14.425 7,37 b'1,16 5,'18Sant.i Iria 6'19.650 381.600 5ll,5'1 233.216 1,42 61 ,3(; 48,22rridusa 8.976.000 G.923.050 77 ,13 1.'196.000 9,08 51 ,53 3'/,06
At l.mt i.c 6.770.550 6.099.100 98,05 1.036.758 6,29 62,17 8,'1'1



C interessante notar que a queda na produção da Quaker
foi detectada no primeiro trimestre. C,atualmente, a Beira Alta que
lidera a indústria sardinheira, seguida de perto pela Quaker e pela
Metal Forty.

A Fridusa, por sua vez, destina cerca de
95 toneladas de sardinha, mensalmente, ao congelamento. Esta mati
ria prima, se destinada ao enlatamento, representaria 370.000 latas
mensais a mais.

SITUAÇÃO DOS ESTOQUES DE ENLATADOS

M~S ESTOQUES MEDIDOS ESTOQUES TOTAIS ESTIMADOS

Abril 10.207.479 10.207.479
Maio 11. 502 .495 , 11.502.495
Junho 15.63ll.554 15.634.554
Julho 13.085.548 16.431.916
Agosto 11.852.325 19.406.092
Setembro 14.219.246 23.281.489

.
A situação dos estoques de produtos acabados pode ser

qualificada de preocupante. Os estoques triplicaram desde o início
do ano, e a taxa de aumento cresceu, mês a mês, trazendo uma acele
ração do problema.

~ de se prever que, brevemente, as indústrias voltarão
a apelar a SUDEPE, para que resolva o problema.

Não i de hoje que o grande problema das empresas diz
respeito as suas fracas atuações no setor de Marketing,causando uma
situação de crise crõnica. C de se admirar que,ano após ano, o pr~
blema continue. Acreditamos, se não h~uver uma r~versao de expecta
tivas, que os estoques em dezembro/82 voltem ao nível crítico dos
de de zembro/80.



A SIrUACAo DOS ESTOQUES POR EMPRESAS (ABRIL-SETEMBRO),

EMPRESA ESTOQUE MCDIO J::STOQUE/PRODUÇ'JiOT!\XJ\ DE AUMENTO MCDIO ESTOQI.JE
MENSAL MtnIO MADIA MENSAL OOS ESTOQUES PROD. %

Piracema 2.113.465 1,48 28% 2,03
Rubi 1.109.696 1,01 40% 1,99
Metal Fortj 229.017 O,07 326% --

Orleans 2.585.544 2 ,03 9% 3,25
Beira Alta 2.009.608 0,62 33% O ,9
Quaker 2.314.058 O ,"9 32% --
União 1.838.300 1 ,li 3 17% --
Fni drsa 1.398.524 0,86 20% 0,75
Atlantic 878.869 0,85 (-6%) 0,87
Santa Iria 238.650 0,80 (-5%) __ o

A situação da Metal Forty nao é tão dramática quanto a
parenta, quando constatamos a taxa de aumento médio mensal de esto
ques de 326%. Na realidade, o estoque desta empresa era muito pequ~

toque este ainda bastante baixo se comparado aos de out~3S empresas.

Já a Orleans, com mais de três meses de produção em es
toque, no mês de setembro dá margem a preocupação, assim como a Pi
racema, com malS de dois meses de produção em estoque.

No entanto, o que realmente chega a preocupar é a tenden
ela crescente e acelerada da situação dos estoques em, praticamen-
te, todas as empresas. Em outubro 82, a Beira Alta apresentou um e~
toque de quase 6 milhões de latas, cerca do dobro de sua produção
neste mes.

CONCLUSAO :

- Os preços da sardinha, contrariamente ao que vinha
ocorrendo desde 1980, aumentaram num rítmo inferior ao da inflação,
o mesmo ocorrendo com o produto acabado, ou seja, a lata de sardinha

- Na produçdo de latas de sardinha, a Beira Alta
miu a liderança, deixand~ a Quaker em s~gundo luf,ar.

assu

- A Fridusa está desenvolvendo uma vocação de empresa
con~eladord, Lem como a Sania Iria. Esla GJtiToa cspccjaliz~-~;c 0m

at unn , onq uvn ro q ue a F'r iduo o conp,clô, ulélO de a t unc , sardinhas ('l



cavalinho.s.

- Os estoques dos enlatados estio aumentando desde mar
ç'o a um rítmo crescente, o.pC'nasas elOpresas de Jurujubo. (Santo. Iria
e Atlo.ntic) parecem não ter maiores problemas com estoques.

- A situo.ção dos es'toqucs, aliada à reduzido. taxa de au
mento dos preços, deixa antever s~rias dificuldades de comcrcializa
ção por parte das empresas COlO lucros decrescentes e capital de e!
ro imobilizado. As empreso.s, tamb~m, devem estar' enfrentando s~rias
dificuldo.des financeiras e econômicas.

- A drástica redução das exportações de sardinha, pr~~
cipa lmente enlatadas, não acr-c scerrt a nenhuma ir 1rmação ani mado na ao
quadro existente, pelo contrário.

- A produção das empresas enlatadoras ficou, como sem-
pre, entre 15% e 20% de sua capacidade produtiva total. Cahe obser
var, que essa utilização inclui o processamento de cavalinha e atum

AS SALGAS SUL FLUMINENSES

Encontramos no Sul Fluminense, uma recessao completa da
indústria de salga, De todas as treze empresas que lá atuavam no
" ....••..........•...• , " , '-,-., .•...•...••.....•...•.....•......•._~.'r'-~ ~

Das demais, seis fecharam definitivamente e seis estão
em situação crítica, operando mais por "hobby" dos seus proprietári.
os do que por espírito empresarial.

PRODUÇÃO L CAPACIDADE PRODUTIVAS EM 1981

EMPRESA PRODUÇÃO (a) CAPACIDADE a/b
(LATAS DE 10 Kg) (LATAS DE 10Kg)

são Paulo 10.000 105.600 9,47%

Fumico Furugem 20.000 105.600 18,94%

Bom Pastor 18.000 105.600 17,05%

Sakae Uehara 18.000 211.200 8,52%

Nakamashi 30.000 264.000 11,36%

Jitsugui Ha j arne 10.000 105.600 9 ,lI7%
,---- __ 1--.

Tr~s sao os motivos da reces~ao que se abateu nas ~a]
r,as Sul rlumiIlcnr;cr;:



1 - Preço da mdtéria prima: A sardinha desembarcada em
Angra dos Reis é levada de caminhão as indGstrias do Rio de Janeiro
que têm condições de pagar mais que as salgas.

2 - Custos de produção da folha de flandre (latas) e
muito elevado frente ao preço de venda do produto acabado. Duas em
presa passaram a adotar latas de plástico, no entanto não muito lHais
baratas.

3 - Restrição de mercado: A grande maioria das salgas
depende, para escoar suas produções, de um monopolista pernambucano
que as vende no Nordeste, mormente em Recife.

5. Canais de Distribuição

5.1. Mercado Atacadista "in natura"

Há que se observar que a sardinha e o pescado como um
todo, e negociado, no atacado, sucessivas vezes.

Na verdade, seria exaustivo enuciar todo o processo de
intermediação. Na oportunidade, vamos identificar as condições em
que comportaram os preços, nos Gltimos meses, em um dos principais
centros de negociação do produto, a esse nível.

No CEAGESP, considerando o período que vai de setembro
de 81 a outubro de 82, tivemos o seguinte quadro:

- Considerou-se, para tan-to, as condições nor-maas em
que ocorrem os desembarques, portanto, o produto estudado apresenta
as mesmas características.

- Observa-se uma tendência de convergência dos preços
mínimos e máximos, no período de setembro a novembro de 1981.

- Nesse período, o preço máximo cai e o preço
comporta-se de maneira inalterada.

míni.mo

- O comportamento denota a convergência das forças de
mercado, imprimindo maior pressão de preços sobre o produtor.

- No período seguinte, de dezembro a fevereiro, verifica-
se uma inversão de tendências.

- Os preços se elevam em malS de 100%, aos níveis mínimo
e máximo.

- Considerou-Re este período atípico, pela alteração ddS

condições prudutivas qvando ocorreu o fcnõmcno ano novo, coincidir,
do com o defcso e pescarias em fase pouco produtivas.
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- De fevereiro em diante, ocorre a ascend~ncia dos preços
em processo mais lento, podendo ser considerado mesmo, em
inferiores ao processo inf1acion~rio.

níveis

Na figura 12, verifjcamos o comportamento dos preços no
CEAGESP. Observa-se que a maior parte das transações são realizadas
em condições próximas ao preço máximo.

Na figura 13, temos a tend~ncia apresentada pela variãn
Cla ocorrida entre os preços miximos e minimos.

6. Comércio Exterior

6.1. Exportações de sardinha enJatada

Exportou-se, durante o ano de 1981, 2.647.882 Kg de ]a
tas de sardinha, por um valor de US$ 4.548.378.

O Rio de Janeiro foi responsivel por 91% das export!
çoes, seguido por Santa Catarina (7%) e São Paulo (0,02%). Em 2%
das exportações, não se pode identificar o produtor, ji que as la
tas tinham passado por virias atacadistas antes de serem exportadas.

Notamos que o mercado é constituido de clientes espor!
dicos, isto é, o mercado não é cultivado.

O Paraguai compra regularmente a maior parte da nossa
sardinha exportada, através de operações que se realizam entre du
as dezenas de exportadores de fronteira na Foz do Iguaçu, com cent e
nas de pequenos importadores paraguaios, a maior parte constituida
de verej istas de produtos.alimenticios.

Os demais paises que compram sardinha brasileira, o fa
zem de forma esporidica.

A Argentina, por exemplo, comprou 2,2 milhões de dóla
res de sardinha enlatada, o que o colocaria como "maior importador'
do Brasil. No entanto, verificamos que este comércio ocorreu ap~
nas nesse ano, e que o preço da lata atingiu US$ 0,38 por lata.

Outro exemplo seria o Iraque, que comprou 14 toneladas,
em 1981. No entanto, verificamos que essa partida foi adquirida por
empresa brasileira sediada naquele pais.

Cem toneladas compradas pela Aribia Saudita foram ven
didas pela "Se rrt a Iria", em uma única operaçdo.

De qualquer forma, o preço pap;o no mercado exterllo, c('~
ca de 10% superior ao do mercado interno, devcria incentivar mai~



as empresas a cultivarem seus mercados de exportação, adoLarem li
nhas de exportação, em funçâo das exiR~ncias do consumidor, do mer
cado em análise, etc. Cabe colocar ainda que, o exportador hrasilei
ro dever5 tambim adotar comportamento de garantia no sentido de não
so vincular-se a empresas estabelecidas e idôneas, mas que tambim
tenham conhecimento e prática de comircio na linha de produtos a
ser negociada.

7. Perfil Atual da Economia Setorial

- Os preços de desembarque apresentam características
de aumento;

- Os preços de comercialização final, ao consumidor, do
produto "in natura", são crescentes;

- Os preços do produto em conserva estão relativamente
estáveis nos últimos dez meses. No período, variaram em apenas cer
ca de 35%.

Deve ser esclarecido que os preços dos produtos em
questão, em 1981, foram elevados em percentuais superiores a 200%

- Os desembarques de pescado apresentaram-se decrescen
....•......•.

- O custo operacional da frota vem se elevando drastic~
mente. As saídas dos barcos tendem ao privio conhecimento da 10caJi
zação/informações sobre o cardume e diminuem continuamente;

- Os estoques, nas indústrias, apresentam-se crescentes
e em condições acumulativas;

- O consumo do produto "in natura" apresenta-se em qu~
da.

Concluindo-se, verifica-se que:

1 - A oferta de pescado "in natura", para o consumo hu
mano e industrial, tende a diminuir em função da inviabilidade de
se pescar nos moldes tradicionais.

Há que se proporcionar a modernização da frota.
Há que se proporcionar,ao pescador, a orientação so
bre a localização dos cardumes.

2 - A indústria encontra sirias dificuldades para comer
cializar a sua produção. Esnera-se uma crise para o selor, em fun
ção dos custos rrescen~es para capital de Riro (função estoque).



,Jl

3 - A demanda de produto;> "in natura" e conserva tem se
retraído.

VIII - Rr:COMENDArOr:s PARA AS PESQUISAS:

1) Dar continuidade ao levantamento das características
físicas da frota: /

2) Reanalisar os dados dos levantamentos hidroacGsticos
realizados nos anos anteriores:

3) Melhoria das estatísticas pe sque i r-a s : v

a) que sejam envidados esforços materiais e de sistemáti
ca de trabalho, no sentido de se obter dados mais acurados sobre a
captura, desembarque e esforço de pesca, especialmente no
Estado do Rio de Janeiro, atravis do preenchimento e cobrallça na
entrega dos mapas de bordo. v

b) que seja estudado e aprovado um dispositivo legal, a
travis do qual a SUDEPE reconheça, como sendo de seu interesse, o
controle estatístico pesqueiro desenvolvido pela Divisão de Pesca
Marítima do Instituto de Pesca (CPRN/Secretaria da Agricultura-SP )
delegando, pois. iguala Instituição, segundo seus pr6prios crit~rios
a responsabillaade por esse tr~Dalho no anlbito do Es~ado, independe~
temente da,legislação específica vigente nos demais Estados.v

4) Realização de cruzeiros para: ./

a) levantamentos acústico-quantitativos duas vezes por
ano: em julho-agosto e dezembro-janeiro: v

b) experimentos para determinação do poder de pesca:v

c) pesca exploratória e monitoreio. /

~ imprescindível que se estude a viabilidade da realiza
çao dos cruzeiros propostos com ou sem o uso do barco da S'JDr:PE.

5) Quantificação e cadastramento dos barcos que operam
na captura de sardinha para fins de uso de "isca-viva", acompanha-
mento da evolução dessa frota e criação de uma legislação que regul~
mente essa pesca.v

6) Revisão dos dados de captura e esforço, por barco,dos
Gltimos cinco anos,para os trp.s Estados, visanGo a escolha de uma u
nidade de esforço mais adequada para aplicação dop modelos de nrodu
ç âo p,eral. 0/

7) Dar continuidadc ao acompanhamento da producii0 indu'



trial, inclusive com elaboração de relatórios semestrais sobre o
perfil do setor.

8) Elaborar estudo sobre custos de captura, de forma a
apresentar os principais componentes que causam entravesi atividade:

9) Acompanhar e avaliar o fluxo de comercialização do
pescado aos níveis de indústria e consumo direto.

10) Elaborar pesquisa que apresente o real entrave p~
ra exportação da sardinha brasileira, inclusive com a identifica-
ção de mercados potenciais:

11) Elaborar estudo de um programa com vistas ao estímu
lo de consumo de sardinha "in natura" e em conserva.

, 12) Desenvolver uma política de modernização da frota de
sardinheiros, permitindo a renovação pela substituição das unidades,
respeitando os seguintes critérios: limitação do poder de pesca aos
níveis atuais, utilizando como medida provisória a tonelagem de ar
queação bruta, ou seja, a tonelagem total dos novos barcos deve ser
igual à tonelagem total dos barcos que estão sendo substituidos. Es
te critério deverá ser mantido até que se tenha uma medida mais pr~
Clsa ~ partlr de eSTudos malS reflnados sobre poder de pesca. v'

XI - RECOMENDAÇOES PARA A ADMINISTRACÃO DO ESTOQUE

De acordo com as discussões mantidas durante a reunião
recomenda-se, como medidas administrativas, que sejam mantidos:

1) o ~sforço de pesca da frota atual, ressalvado o cara
ter de substituição em função do poder de pesca;

2) tamanho mínimo de captura de 17cm, com nível de tole
rância de 15%;

3) epoca de defeso.
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APf!NDICE "B"

T E fi A R I O

22/11 - Manhã{09:00 horas) e Tarde{14:00 horas)
1) Abertura.
2) Revisão das
3) Formação de

sub-grupo I
sub-grupo 11 - Aspectoseconômicos

recomendações
sub-grupos:

Análise da

do GPE/81.

pesca e potencial pesqueiro

4) Apresentação do resumo da reunião do PIEBS aosparticioantes.

23/11 - Manhã{09:00 horas) e Tarde{14:00 horas)
Sub-grupo !:
5) Comportamento da produção de sardinha nos Estados de SC/PR,

SP e RJ.
6) Dados de captura e esforço.
Sub-grupo 11:

7) Sistema produtivo: O produtor; perfil da categoria.
8) Os meios de produçio e suas características.
~) Captura: Rio/Sao paulo/Santa Catarina

Volumes/variação mês a mês; últimos 5 anos
Valores/preços de desembarque mês a mês 1981/82.

10) Destino das capturas: Rio/são Paulo/Santa Catarina
I.a) Indústrias - salga

- conserva em lata
- Farinha

I.b) Direto
11. Preços de desembarque

jan/dez/8le jan/jun/82
111. Destino dos desembargues

canais de distribuicao
preços de comercialização ao atacado do produto "in na
tura"

IV. Situação atual e perspectivas.

24/11 - Manh~{09:00 horas) e Tarde{14:00 horas)
Sub-grupo !:
11) Características da frota
12) Ponderação do esforço de pesca com base no item anterior.
Sub-grupo 11:
13) Indústrias

Matéria-prima - precos jan/dez/81
Produto acabado - preços jan/jun/82



Canais de distribuição/Destino da produção
Capacidade instalada/grau de ociosidade/estados
Perspectivas/situação atual

25/11 - Manhã(09:00 horas) e Tarde(14:00 horas)

Sub-grupo !.:

14) Avaliação do estoque - discussão dos problemas
15) Aplicação de modelos: estimativa de parâmetros.
16) Levantamento de dados hidroacústicos
17) Aspectos oceanográficos na ârea de ocorrência da sardinha
Sub-grupo lI:

18) Influências e perspectivas da introdução da indústria atu
neira aos níveis de produção (captura) e industrialização
da sardinha.

26/11 - Manhã(09:00 horas) e Tard~(14:00 horas)

19) Apreciação dos resultados desenvolvidos nos sub-grupos

20) Discussão sobre a atual legislação da pesca da sardinha
r:~..,:" " ,.....;::,.. . '-'~ : ,:,",,'-t~.'_'-c"_!'_':-· -Ur :!:"'e'.l.!' 'o ...• ".



TABELA 1 - Desembarques (t) mensais controlados e por Estado da Região
Sudeste/Sul do Brasil, da Sardinha verdadeira (Sardinella
brasiliensis), durante o ano de 1982.

~

RJ SP se PR T o T A L
MESES

JANEIDJ 1. 512,458 579,533 672,241 - 2.764,232

FEVEREIRO 1.836,669 1.225,925 2.372,113 - 5.434,707

MARÇO 5.569,222 1.311,326 4.274,826 - 11.155,374

ABRIL 2.650,273 2.155,698 3.408,722 - 8.214,693

MAIO 1.612,647 4.155,568 2.347,013 - 8.115,228

JUNHO 2.026,677 4.865,300 3.913,994 - 10.805,971

JULHO 1.167,483 5.982,741 2.817,556 - 9.967,780

AOOSTO 1.891,785 5.033,946 1.231.146 0,163 8.157,040

SErEMBRO 2.932,795 3.528,036 3.648,831 U,092 J.I.) • .:lU~, ·/:'4

OUI'UBRO 1. 452, 760 7.286,848 2.285,016 0,380 11. 025,004

KOVEMBRO 785,098 962,802 6.797,923 0,040 8.545,863

DEZEMBRO 888,483 486,997 2.646,017 - 4.021,497

TOTAL 24.326,350 37.574,720 36.615,398 0,675 98.517,143

FONTES: Instituto de Pesca - Santos (SP)
SUDEPE/PDP - Florianóno1is (Se)
SUDEPE/PDP - paranaquá (PR)
SUDEPE/PDP - Rio de Janeiro (RJ)



•
TABELA 02 - CAPTURA (t) de sardinha (Sardine11a bJ:,si1iensis), número de viagens e captura por viagem,

mensais para as frotas do Rio de Janec.:o, são Paulo e Santa Catarina, durante o ano de 1982.

M ~ S Captura (t) J n9 de viagens Captura/viagens

RJ SP SC TOTAL RJ SP SC TOTAL RJ SP SC T O T A L

JANEIRO 621,940 496,823 I586,836 1. 705,599 88 183 169 440 7,1 2,7 3,5 3,9
.

FEVEREIRO 867,650 1.047,174 1.469,"285 3.384,109 203 326 224 753 4,3 3,2 6,6 4,5
~Ll\.RÇO 1.917,025 1.169,078 4.131,950 7.218,053 288 292 569 1.149 6,7 4,O 7,3 6,3

ABRIL 1.074,670 1.846,918 3.280,973 6.202,561 f.126 224 296 646 8,5 8,3 11,1 9,6

HAlO 814,820 3.995,028 2.059,476 6.869,324 228 478 165 871 .3,6 8,4 12,5 7,9
· --

I JUNHO 748,750 4.209,528 3.781,935 8.740,213 127 514 231 872 5,9 8,2 16,4 10,0
I

! JULHO
·.

383,150 5.353,781 2.669,57.1 8.406.452 133 449 I 188 770 2,9 11,9 14,2 10,9
·. I

AGOSTO 774,825 3.963,886 1.188,277 5.926.988 153 402 102 657 5,1 9 ,9 11,7 9,0
~ ·
I SETHlBRO 1.333,300 3.1!5,í56 3.672,939 8.191,695 171 371 317 859 7,8 8,6 11,6 9,5

·.
671 IOUTUBRO 661,940 6.473,878 1. 965,752 9.101,570 144 247 1.062 4 ,6 9,7 8,0 8,6

824,420 I
·. --

NOVEMBRO 382,050 6.185,613 7.392,083 178 230 603 1.011 2,2 3,6 10,3 7,3
·

DEZEI1BRO 419,770 416,47712.394,222; 3.230,469 190 99 322 611 2,2 4,2 7,4 5,3
.:I. ·H 1 I: !

·
T O T A L 9.999,890 31.9ff2,147 33.386,779 '76.369,116 : .029 4.239 3.433 9.701 4,9 7,8 9,7 7,9

I I
· -

FONTES: Instituto de Pesca - Divisão de Pesca ~aritim3
SUDEPE/PDP - Sistema "Mapas de Bordo"



TABELA 3 - Captura (t) control~da de sardinha (Sardinella brasili
sis), número de lances e captura por lance para as fro
tas do Rio de Janeiro, são Paulo e Santa Catarina.

1964 - 1981.
/ (

ANO CAPTURA (t) N9 DE LANCES CAPT

RJ SP SC TOTAL RJ __ SP SC TO'rAL
~~---- ----

1964 - 9.054 7.927 16.981 - 3.326 2.380 5.706 - 12,7

1965 - 17.42E 12.783 30.209 - 4.799 2.645 7.444 - 3,6

1966 - 28.19~ 10.982 39.176 - 7.094 1.821 8.915 - 4,O

1967 - 40.58E 11.494 52.080 - 8.171 1.914 10.085 - 5,0

1968 - 30.62t 9.816 40.444 - 6.393 1. 705 8.098 - 4,8

1969 - 34.02L 11.529 45.553 - 6.269 2.174 8.443 - 5,4

1970 - 36.22' 19.223 55.448 - 6.103 2.377 8.480 - 5,9

1971 - 27.64C 28.757 56.397 - 4.470 3.267 7.737 - 6,2

URA/LANCE

~ l·ror.lIL

...... . .• . '23.497.32.662. 56.1::;<;' ••...• "....,..... A"'" '7.3:;8' I G , C '-' •..•• ..L-• .).~ •. '":I'":I

1973 14.52 83.915 98.436 2.207 7.178 9.385 6,6

1974 33.369 9. 38E 87.459 130.214 9.115 1.514 7.257 17.886 3,7 6,2

1975 94.690 17.85 52.701 165.243 10.881 2.351 4.818 18.050 8,7 7,6

1976 32.766 14.56 26.384 73.718 5.560 2.233 2.822 10.615 5,9 6,5

1977 43.937 23.51 48.623 116.071 16.244 2.534 4.289 23.067 2,7 9,3

1978 38.930 33.68 54.210 126.820 15.282 2.971 4.016 22.269 2,5 11,3

1979 17.250 48.81 51.667 117.727 2.542 4.515 3.589 10.646 6,8 10.a

1980 13.175 22.57 70.869 106.619 2.588 2.461 5.989 11.038 5,1 9,2

1981 7.577 49.40' 29.621 86.607 1.977 5.733 2.794 10.504 3,8 8,6

3,3 3,0

4,8 4,1

6,0 4,4

6,0 5,2

5,8 5,0

5,3 5,4

8,1 6,5

8,8 7,3
~ - .~,~ , , v

11,7 10,5

12,0 7,3

10,9 9,2

9,3 6,9

11,3 5,0

13,5 5,7

14,4 11,1

11,8 9,7

10,6 8,2

FONTES: GTT para Avaliação de Estoques (PDP - Doc. Téc. N9 07)

Instituto de Pesca - Santos (SP)
SUDEPE/PDP - Florianópolis (SC)
SUDEPE/PDP - Rio de Janeiro (RJ)



TABELA 4 - Desembarque total, índice

!Sarãinella brasiliensis)

de abund~ncia (Ü) e esforço de pesca

na Regiãe Sudeste-Sul do Brasil

total(f) de sardinha

1964 - 1981.

.
DESEMBARQUE'IOI'AL C'AP'l'llRA/UINCE

FATORDE CDRREÇÃO CAP'I'(
A.~O

RJ-SP-PR-SC (t) SP DO ESFORro SP <r
Y U

1964 38.772 2,7 0,61
1%5 50.777 3,6 0,61
1966 59.553 4,0 0,63
1967 80.413 5,0 0,63
1968 76.221 4,8 0,65
1969 113.768 5,4 0,70
1970 135.400 5,9 0,78
1971 161.027 6,2 0,07
1972 170.706 6,0 0,93 ,

1973 220.037 6,6 0,97
1974 177.089 6,2 1,00 ,
1975 136.104 7,6 1,00
1976 105.276 6,5 1,00
1977 145.576 9,3 1,00 ,
1978 144.685 11,3 1,00 1
1979 149.542 10,8 1,00 lf
1980 146.277 9,2 1,00 r

1981 111.967 8,6 1,00 I

--

E

A/IANCE -ESFORÇO'IOI'AL
f In Uc

U DE mrr
InU LmRIO Ye 'õ'Ue. fRIGIDO ESTIMAIX>-f (2 anos) c CAI.aJIADO

Uç (Y:Ü"
(Üe)

,4 0.012 - - - - -
,9 8.606 - - - - -
,7 8.889 - - - - -

,9 10.179 - - - - -

,4 10.300 - - - - -
,7 14.775 - - - - -
,6 17.816 16.296 2.028 2.J.64 0,7 141:775
,1 22.248 20.248 1.960 2.063 7,9 159.959
,4 26.673 24.677 1.856 1.950 7,0 172.739
,8 33.535 30.104 1.917 1.811 6,1 183.634
.2 28.563 31.049 1.825 1.787 6,0 186.294
.6 17.908 23.236 2.028 1.987 7,3 169.623
,5 16.196 17.052 1.072 2.145 8,5 144.942
.3 15.653 15.925 2.230 2.174 8,8 140.140
.3 12.804 14.229 2.425 2.217 9,2 130.907
.8 13.846 13.325 2.380 2.240 9,4 125.299
.2 15.900 14.873 2.219 2.201 9,0 133.857

, 6 13.019 14.459 2.152 2.243 9,4 136.290

f

r

í

I



TABELA 5 - Comprimento das Embarcações atuall~es na pesca da sardinha, em 1982, por Estado.

CLASSES SC Si'
N % N

01 I- 10 -- -- --

lO I- 30 30 34,9 31

20 I- 30 56 65,1 34

N 86 100,00 65

M ~ D I A 20,79 19,6

RJ T o T A L

% N % N %

-- .·34 17,3 34 9,8

47,7 137 69,5 198 56,9

52,3 26 13,2 116 33,3

.00,00 197 100,00 348 100,OC

14,1 16,78



TABELA 6 - Capacidade de porao (m3j sen gelo das embarcações atuantes na pesca da
sardinha, em 1982, por EstrIlo.

CLASSE SC SP

N % N

0_ 10 -- -- --

lO -i 40 32 38,6 40 c

40 -i 70 32 38,6 20

70 -i 100 16 19,3 2

::> 100 3 3,6 --

T O T A L 83 100 62

M E D I A 52,S3 -- 36,57

---

RJ T O T A L
-
8 N % N %

-- 26 28,6 46 17,3

:.,5 48 52,7 191 51,6

-
~,3 14 15,4 87 23,S

),2 3 3,3 25 6,8

-
-- -- -- 3 0,8

--
100 91 100 370 100

-- 26,13 -- 38,17 --



TABELA 7 - Tonelagem de arqueação brutl das embarcaçoes atuantes na pesca da sardinha,
em 1982, por Estado.

SC
CLASSE

N % N

01 I-- 20 3 3,5 07

20 l-- 50 31 36,0 28

50 1--120 45 52,3 30

>120 7 8,1 --

N 86 -- 65

M E D I A 66,5 51,7

-

P RJ T O T A L

i % N % N %
-

10,8 117 59,4 127

43,1 55 27,9 114

46,1 25 12,7 100

-- -- -- 7

-- 197 -- 348

24,6 40,0
.



TABELA 8 - Idade das embarcações atua~tes na pesca da sardinha, em 1982, por Estado.

SC S'
IDADE ANO DE FA
(anos) BRICAÇÃÕ N % N

5 anos em ou de po Ls 14 16,3 31977

6 - 15 1976 a 1967 60 69,8 25

16 - 25 1966 a 1957 10 11,6 17

26 - 35 1956 a 1947 2 2,3 16

36'anos antes ou 1946 -- -- 2

'IOl'AL 86 63

MEDIA 10 anos 19 anos

R.J G E R A L
.....,

% N % N %

4,8 28 14,4 45 13,1

+

39,7 70 35,9 155 45,0 ./

27,0 35 18,0 62 18,0 ]
25,4 38 19,5 56 16,3 l+

3,2 2~ 12,3 26 7,6 "
195 344

19 anos 17 anos

novos
(58%)

velhos
l42%)
14%(SC)
56%(SP)
50%(RJ)



~ 9 - Caracteristicas das embarcações (frota) sardinheiras au
torizadas à pesca, através de licenca e especiais.

SÃO PAULO

DE 02 A 4, 9 TAB: 01 barco
DE 05 A 19,9 TAB: 12 barcos
ACIMA DE 20 TAB: 70 barcos
POR CONSTRUIR 06 barcos

TOTAL ............. 89 barcos{*)

SANTA CATARINA

DE 05 A 19,9 TAB: 05 barcos
ACIMA DE 20 TAB: 94 barcos
POR CONSTRUIR 07 barcos

(* *)TOTAL. ............ 106 barcos "

RIO DE ,Tl'.NE'IRO

DE 05 A 19,9 TAB: 60 barcos
ACIMA DE 20 TAB: 93 barcos
POR CONSTRUIR 01 barco

TOTAL 154 barcos

(*) Inclusive 09 embar caçôe s
N-022/82.

(**) Inclusive 09 embarcações
N-022/82.

autorizadas nos termos da Portaria n9

autorizadas nos termos da Portaria n9

FONTE: DIREG/DEFOP/SUDEPE
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Apenas I cardume pequeno a 19mn da costa.
Prof. do cardu~e - 30m
Prof. local - 80m

Entre o nerfil OI e 02, peixes muito
dispersos a partir de 17 milhas da cos

i ta (5801 prof.at6 os 100,n. (amada .uner

L t i c i e l , até 0501 com ?IO( e o resto da
.__ C_O_I_,,_,,_,_'_c_o_,_,,_2_0_0_(_. ---

, ---------- 22.'

20

40

---------_ 21.a

60 _.

ao .

BT.02 'o 20

PERFIL 02( mn)

I LHA nAS AR/lRAS (SC)

No i te
Lua Cheia

Praticamente sem peixe pelãqico ao lonqo desse
perfil - 210( até os SOm. Alaumas camadas dis
nersas a partir de 15mn da costa - 60m prof.
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PERFIL - 03

F I G. 02

IBITUBA (se)

Por do Sol

POllCO oeixe disperso, a partir de 15mn
d~ cos:a apenas um neq.n~cleo a 15mn da
C"511 ~ 60 ~ BOm de prof.-Prof.do pcixe-Z5nl na

? 1<' r .
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.Presenc a de peixes dispersos a 1/2 anua a partir d s

15 milhas da costa.
- Ca rdune-, a pa rt i r de 18 milhas-prof.card.30-40m, prof. lo'

cal-80m. Toria ocorrência verificada entre as isotermas o,
20 e 17°[ .Grande cardume a 30mn da costa, 50-60m e fundo <c
98n.Termoclinade20 a 40m e 5°C de variacão (de 25 a 19°C)
Peixes dentro e abaixo da termocl ina -

- Nota-se que. além do
mica ta~bém impedia

t s ro rob l erna do "c l aro'", uma
a subida ã surerficie.

barrei r a
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BT-04

PERFIL 05 ~ 11;. 03

Ponta do Carão
No i te

Lua Cheia
T~lv~z.dllranle o claro, AI~l11 de nao ir ~ sllnerficip o neixe tDmb~m
11h' ~;~' di ....p.,'r·;,l. con t i nunndo em ca rdumo s dur an t c ct noite.

Um n~cleo de densidade alta, pr6xima a costa (20m .
nrof. local) Concentracões(cardumes) a 25mn da cos
t~ em nrof. de 40 a 80~ e prof. local de 85metr~s:
entre 19 e 17°C. Pr6ximo i costa, peixes en teM!'!
raturas de 25 a 21°C.

PROF.M.
OI1<::::------...;::------------------
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100L-----------r---------- -r-------~ 27mn
BT-06 I o 20 BT-Q7

PERFIL 07

I lha de Santa Catarina
niil

Período lua cheia
Perfi 1 16 m i lhas ,l:J Sul do anterior - D i a - ca r dur-e s co
nactos, mais fundvs.
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PERFIL 09

Florianó~ol is

No i te
Lua Cheia
dia 13/01

Peq. cardumes e ~eixes dispersos acima da iso
t e rrna dc 170C.

Peq. ca rdurre s a 3 rni lhas da costa. Prof.card.
20 a "~'1. Prof.Local 50-601ll. Tcmp i de 20 a 18°e.
r\; \', di ...•pt'r."dl~,.dL.ntro do '111('<;111,)r~lixa de Tomn.

\'.I\(,rl' .-n t r c 15 e lf:llIll da co s i o (' 8'1 "llf}I'1
I I
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PER"ll 1i
I IBT-/2

1i ha ,a rvoredo
Oia

14/01/R2
"inal da Lua Cheia
lnreio minnuante.

·e~.c~rdullles !2 a 1m altura dentro da camada isoternica de 10°C.
~ nartir de 5mn, nor fora da I,Prvoredo,detectou-se vários CJrdw-
mes. Comunicou-se a frota, nue onerou na área obtendo ~e0uP-~S ca'
turas. A distribuic~o dos neixes nesse nerfi 1 ê be~ caracter~~~ -
ca de ne16nicos.rornl~C~O de cardumes durante o dia.e er orof - '-
ci(ld(...•ma io r e s i ücv i do ao dcc l i v c ac cn t uado da o t o t af orr-o n"ç ..) ,!).

"Il.ll-lild. lnlllll rl , rl.'I,l, ...••"'-nrllllr, ...•'l .1"(f' 'I .,.
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Dia/Noi te
Por do Sol-15:30h - 19:30 horas
14/01/82 - Fim da Lua (heia
Início do Minauante.

Peq. cardumes entre as isotermas de 22 e ISoC u Dartir de '7mn da costa - fundo a partir de
4a~ e Deixe em m~dia a 40m (na coluna). ~ouas ~uentes at~ 05 3Qm SUD. 26 e a 30m 24°c.
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ITACOPOROI
Amanhecer - de Oí MS 07 horas

Ültimo dia de Lua Cheia - Início do minquanle.

60

80

Peixes dispersos na faixa de variar.ão termal -
40-50fundo peq . cardumes entre lso t erma s de 22

100 ~-----------------_,.------------

8T-/6 BT-/7

PE~FIL 1',

FIG. 06

--~========- "17

"

47.~ mm

Bt- 18

entre 20 e 30m. n ro f . (ne ixe )
Peixes Se aore~ando em nea. car

dumes ao amanhecer. Ois!incia de 20mn da CO"ti (cardumesl-3n-4Dm na coluna e 50-6~m
r"nno.
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BT-19 BT 20 42.3 mn

PERFIL 17
I

BT-21

FIG 07

'l"rra 'ui da I.S.F:o Sul
Entardecer - das 11 as 19:3~h.
Infcio do Minquant!

P('quenos cardumes abaixo da isoterma de 25°C.
Ce rdume s de densidade média a 20 I11nda costa, dentro (:~ faixa de variação t e r r=i t d e ~S " l~oC.
Prof. do peixe entre 20 e 40m - prof. local entre 2Q e 50 111.
Area "ceSs fve1 à pesca.
rrande nucleo de áqu~s quentes (2"oC) na su"erffcie . ausência rle "eixe.
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FIG 08

Amanhecer - entre 02:30 e 06:00 horas,
Minguante,
I, da Paz (5, Franc isco do 5uI.)

oPeixes dispersos, formando-se cardu~es abaixo da 'su erma de 23
Distância do Deixe da costa a oartir de 13 milha3 ~ é 40mn, Pro
fundidade do ne i xe entre 70 e SO metros - fundo de 3L' a 55m,Peixe
capturãvelse usando sonar-~Gcleo de ~nuas rle 26°c Ql",iximo a cos
ta +s cm pe i xe em t oda c amada suoerficiaJ de f] a 2fJm
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FIG. 09

Dia
Minquante

I. da r>a z

Cardumes e peixes disner s~.entre as isoterma& de 24 ! 19°C. ramada de
ãnua quen t e 26° da s upe r i i c i e até 1'J metros-ausência íe ne i xe s um nr ande

cardurne (IO,naltura) "'" "'luas de 250r; a unra nrofunc1i í rde de 15"' (45m.frm
do) . Det ec t ou+sc pe ixe ao lonqo de' t oda I i nha , ric- s rte , co=t a o i é 3Smni;:;ra. Na sua
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F IG. 10

I. r.a· oba (PR)
Mi nnu "te
No i te.

Não houve 8T no início dalinha ~eixe dispersos a partir dos 1 metros da coluna-tendências ficarem mais nrofundos a medida que se afes

ta da costa.
- Pequenos cardumes e camada densa em profundidades de 40-5GIl (co l uno ) e t emoe r a tu r as entre 19 e 17°C."eixes distribuídos desde a co'>

ta atê 72"1n Fora-maiores concentracões a nartir de 40mn da :osta. Profundidade comoa t lve l para one r e r com rede comercial, er~or3
no i t e , nota-se que não há peixe nos p r i me i r os 20m da co l un.i - neríodo ainda claro e t emoe r a t ur e muito alta na s upe r f l c i e . COr:! )
JSO de ecossonda e sonar seria possível a captura



Prot. m ••1O..• --:,.......l.:- ---------------------------
I.

..
. , I

1.' I ! ' ,h~~J-~~~!7:'::'~'.-;~' '~'::': ••
l~ ••• '",Lr

40
.0

.' .
60

80

100 \

I
8T- ~r.=------------- --=.:.:T_-~.:.:. /I\'_ vr-----·-T--'_O __ '~3:1&t\.
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Perfil - 2!. NOITEE",t,. llr.: IIS •• 8:00tl
Flr.. 11

Paranaoua
Minnllntltr.

Grande núcleo de anuas quentes (27°C) o rox imo a costa - .Lsência de oe i xes . Durante a tarde e anoitecer (das 12:15 às 20:15). ,.~.
-\

la-se na oarte diurna virias cardumes entre ~s isoterrms <e 23 a 200C. A oartir das I~:OO horas-cardumes se dispersando e s bi- I
do à superficie.~ota-se que na camada d'~nua sU'lerficial (atci 10m) a lemneratura foi de 260c, e nio se detectou ne"hu~ oeix~.P_·
,~ C(l'"""lturáv~1 CO!'IO uso de ecos sonda e sona r ,



FIGURA 12 - Variação (Cr$ 1,00) dos oreços máximos e mini
mos da sardi nha no CEAGESP , durante o período
de setembro/81 a outubro/82.
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FIGURA 13 - !ndices dc variânciQ entre os preços mínimos
e máximos da sardinha, no CE/\GESP, no
do de fevereiro a outubro/8?
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Os percentuais indicadores do afastamento das curvas apresentadas
pelos dois preços tendem, no período a afastar a diferenq,1 eXJs
tente entre os dois preços.


