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A P R E S E N T A ç Ã O

o Plano Anual de Trabalho (PAT) da SUDEPE para
1979, que ora apresentamos aos servidores9 dirigentes e auto
ridades ligadas ao setor pesqueiro e ao público em geral ê um
instrumento que registra os objetivos e metas a serem pers~
guidoa pela Autarquia neste ano.

Essa metodologia de trabalho teve início em
1976 e constituia-se no desdobramento do 111 PNDP-Plano Nacio
nai de Desenvolvimento da Pesca (1975/79) com os ajustes em
decorrência da avaliação da execução nos anos anteriores e da
disponibilidade de recursos.

Uma nova sistemática de planejamento, em 1979,
foi montada de maneira a propiciar maior envolvimento dos com
ponentes do sistema pesca9 na elaboração e execução dos pl~
nos de trabalho.

Os diagnósticos dos planos estaduais da pesca
levados a efeito pelas Comissões Estaduais de Planejamento
Agrícola (CEPAs)y SUDEPE, EMATERs e Secretarias de Agricult~
ra, dentre outras instituições, possibilitaram uma visão mais
próxima da realidade dos problemas sentidos nas diversas Uni
dades da Federação.

De outra parte, uma serie de encontros de Pes
cadores Artesanais, Colônias e Federações de Pescadores, Coo
perativas de Pesca e Pesquisadores propiciaram, a~r~~~s da
aplicação de uma metodologia pr~pria) um diagn5sti~0 da situa
ção e proposição de soluções para os problemas mais prementes.
O segmento k~uustrial! atravis de suas entidades de classe~
vem anualmente fazendo um levantamento de seus problemas.

Com base em todos esses levantamentos, foram
prioritizados os problemas e, sobre eles" foram projetados ob
jetivos e metas a serem cumpridas no presente ano.



o documento bisico "Diretrizes para a Execuçio
da Política :Pesqueira", produzido a nível central, possibili
t ou uma visão ampla dos objetivos a serem perseguidos. E, atra
vês de quatro reuniões regionais - Brasília, Belém, Recife e
Rio Grande - que contaram com a participação do setor público
pesqueiro, pôde-se obter proposições de trabalho, integração
de orgãos afins e de ações complementares e, sobre isso, mon
tar a programação contida no presente documento. Essas reú
niões regionais de planejamento consolidaram as proposições e
prioridades levantadas pelos diversos públicos da Autarquia,
objetivamente dentro de uma programação de adminiàtração por
objetivo a ser cumprida. A dificuldade maior residiu em pri~
ritizar a programação, face ã carência de recursos que o s~

tor apresenta para a solução da gama de problemas __nele -,axiá":

tentes.
Esperamos que, com o cumprimento .:das metas

apresentadas neste documento, consigamos solucionar parte de~
ses problemas, e que, objetivamente, aumen~emo8 a eficácia na
prestação de serviços-ã clientela da pesca.

JOS1Z UBL TIMM
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A pesca, embora praticada no País desde
que remontam ã colonização portuguesa, apesar do

~epocas
potencial

I • INTRODUÇÃO

que apresenta, tanto de água doce como marinha e estuarina,
somente agora está conseguindo sensibilizar ~s órgãos oficiais
para a sua importância no fornecimento de proteína animal, na
absorção de mão-de-obra e no fornecimento de divisas ao País.

A potencial~dade dos recursos hidrôbios do mar
territorial ate 200 metros de profundidade, segundo as pesqui
sas realizadas nas águas marinha e estuarina, indicam que p~
dem ser capturadas no Pais de 1.400.000 a 1.700.000 t/anuais
de pescado, sem prejuízo da renovação dos estoques existentes.
O potencial de recursos pesqueiros das bacias hidrográficas
(águas interiores) ainda não e conhecido; entretanto, estima-
-se que algumas especies estejam subexploradas.

Com relação ã aqUicultura, considerando-se apenas
os 3.000.000 de hectares inundados pelas grandes represas pu
blicas alem dos pequenos açudes a nivel de fazenda e muitos
lagos existentes, o PaIs, segundo os eapecialistas,apresenta-
-se com amplas perspectivas de produção de pescado por ano,e~
tando tais possibilidades, entretanto, condicionadas ao sist~
ma de cultivo a ser adotado, aos investiwentos e, pr~ncipal
mente, aos esttmulos governamentais.

A produção de pescado, obtida através da pesca ex
trativa e da aqUicultura, nos anos de 1975, 1976 e 1977, si
tuou-se em 759.792t, 658.847t e 752.607t, respectivamente. As
espicies que tiveram uma participação mais signifi~ativa nes

4. fse per10ao oram: sardinha, corvina, pescada, bagre, tainha,
merluza, anchova, camarão, lagosta e caranguejo (Quadro 01).

Com o decréscimo da produção de carne bovina, a
participação do setor pesqueiro nacional no fornecimento de
proteIna animal i· população brasileira, que vem sendo cre~cen



te (752.607t - 1977)~ passou a significar, nos últimos anos,
cerca de 1/3 relativamente i participaçio da carne bovina (2,2
milhões t - 1977).

.-.Os estudos efetuados pelo lBGE vem demonstrando
que a produção pesqueira é mais consumida pela camada da pop~
lação de menor poder aquisitivo. À proporção que os extratos
sociais se elevam, o consumo "per capitalt de pescado decres
ce, embora passem a consumir crustáceo e outros pescados con
siderados nobr.es.

Por outro lado, o setor pesqueiro tem contribuído
positivamente na Dalança comercial do Pais. ~xportou, em 1975,
16.977t; em 1976~ 15.259t; e, em 1977, 26.400t participando,
respectivamente, com US$ 43.488.000, US$ 54.459.000 e U5$ ••••
74.722.000 para a formaçio de divisas~ enquanto as importações
vêm decrescendo no mesmo período~

Quanto à absorção de mão-de-obra, a pesca, nos s~
tores de captura~ industrialização, comercialização, transpo!.
te, pesquisa e administração, tem envolvido, direta e/ou indi
retamentet cerca de 3 milhões de brasileiros.

Ainda que lenta, registrou-se, nos últimos anos,
uma evolução no setor, e este estã a apresentar maior demanda
nos seus diversos segmentos, seja nas ireas de pesquisa. art~
sanato pesqueiro~ fortalecimento do parque industrial, infra-
-estrutura de desembarque, preservação dos recursos hidrõbios,
aqUicultura, capacitação de recursos humanos e· comerc í aLdaa
çao.

A seguir, será apresentado um breve diagnóstico
do setor. Os objetivos e metas e recursos a serem aplicados
em 1979 serê" aqui consubstanciados na forma de programas,
projetos e atividades, que compõem o 111 PNDP, cujo' termino
ocorrerá no final deste exercício.

Uó



QUADRO 01 - Produção de Pescado, segundo os grandes grupos - 1967/77

Espécies 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 .1975 .' 1976 1977
A. Marinhas e Es+

tuarinas 341.051 393.100 388.936 422.815 494.175 521.717 610.572 563.238 586.340 514.018 584.169
Sardinha 88.421 92.050 110.039 95.492 132.027 '158.980 171.291 189.376 136.099 97.287 165.926
Tainha 22.372 23.915 23.935 23.875 23.980 27.301 29.534 14.124 16.925 35.511 29.947
Corvina 4(,.188 47.766 35.861 40.148 49.243 49.133 57~800 39.662 93.998 58.706 60.386
Merluza 100 7.828 8.088 16.724 18.245 24.047 27.753 6.329 6.731 39.090 31.888
Bagre 22.439 17.731 17.498 16.003 26.185 22.575 25.449 16.697 18.858 16.115 18.078
Enchova 5.775 13.250 14:.335 16.097 27.752 13.510 9.821 16.910 4.946 9.329 12.068
Pescada 13.221 20.339 16.423 13.357 20.659 18.778 53.357 26.139 27.750 47.940 46.068
Camarão 34.512 39.507 36.689 35.311 36.392 52.543 44.516 42.873 43.488 37.658 51.237
Caranguejo 12.333 14.848 14.955 12.885 16.965 15.255 17.443 5.321 6.334 6.139 6.637
Lagosta 2.541 3.237 6.332 3.253 11.053 11.847 10.592 6.462 4.654 7.155 7.379
Siri 2.613 3.804 4.051 3.154 3.103 2.669 4.789 4.677 5.442 3.716 4.259
Baleia 6.796 6.400 7.540 8.020 9.750 3.055 7.320 5.388 6.631 5.816 4.120
Mariscos 3.769 3.051 2.219 2.722 3.550 3.777 6.265 3.261 3.060 2.657 4.682
Outros 79.971 97.374 90.131 104.774 115.271 118.247 144.642 186.019 211.424 146.713 141.494

B. Âguas Interiores 88.371 107.287 112.261 103A77 97~368 82~956 88.230 168.145 . 173.452 144.829 168.438
Peixes 84.601 97.678 103.649 93.548 87.899 77.838 81.947 156.284 164.320 135.839 158.468
Crustáceos 3.515 9.380 8.336 9.441 9.179 4.949 6.199 11.841 9.104 8.937 9.958
Quelônios 207 168 209 434 227 155 29 20 28 53 12
Mamíferos 48 61 67 54 63 14 55
T O T A L 429.422 500.387 501.197 526.292 591.543 604.673 698.802 731.383 759.792 658.847 752.607

Fonte: Estatística da Pesca - SUDEPE/IBGE - 1968/78
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11. ASPECTOS GERAIS DA PESCA

l.PESCA ARTESANAL

A pesca artesanal i normalmente realizada .nas
águas costei~u~, onde não i possível a operação de embarca
ções de grande porte, e nas águas interiores, a exceção do es
tuário do Amazonas e do próprio rio Amazonas. onde barcos de
grande calado~ são considerados artesanais.

Sua produção em 1975, 1976 e 1977, representou,
respectivamente, 62,7%~ 60,6% e 50,4% do volume total d08 de
sembarques. Em termos de vaLo r , e altamente significativa, uma
vez que captura espécies finas destinadas principalmente . ao
consumo humano direto" como tambem às indústrias e ã export,!-çao.

A falta ~~ infra-estrutura de desembarque, aliada
ao mal suprimento de insumos, entre e1es~ gelo, linhas, an
zõis, rancho, etc., vem prej"dicando o desenvolvimento da pe.!
ca artesanal, alem de provocar perdas do pescado capturado. A
estrutura de comercialização e normalmente constituída de uma
rede de intermediários, que diminuem os ganhos do pescador e
elevam os custos do pescado ao consumidor.° isolamento em que vivem os pescadores artes a
na ia e a própria atividade que os obriga a ~e ausentarem da
terra, somados a sua baixa renda, vem dificultando a absorção
de conhecimentos tecnologicos e~ de conseqUência, um melhora
mento no rendimento de suas atividades.

O desenvolvimento urbano vem se estendendo aos
terrenos de marinha, na orla marítima, - ãrea ocupada pelos
pescadores artesanais - e provocando o deslocamento destes pa
ra locais afastados de seu campo de trabalho, uma vez que não
há aporte legal para aquela ocupação.

Observe-se, ainda, a influência cultural legada
às cúv·,t.! idades pesqueiras em decorrência da implementação do
turismo, provocando nos pescadores a busca de outras ativida
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- -àes, que nao se traduzem em uma e~etiva promoçao social.
A maioria da frota eati constituída de pequenaa e

antigas embareações de madeira. Em 1977t existiam no Pais, apr~
ximadamente. 49.104 barcos que operavam na pesca arneaanat , d08
quais 6.255 eram motorizados em parte, como decorrência da i~
plementaçio do programa de motorização desenvol vido pelo PESCART.

As artes e mitodos de pesca utilizados na captura
variam de região para região, destacando-se a tarrafa, o puça,
as redes de arrasto e de espera, a linha de mao, o arpao, 08
covos, as armadilhas e outros. A produtividade da maior parte
dessas artes, porem, ainda deixa muito a desejar.

A pesca artesanal pos8ui, ainda hoje as caracterís
ticas organizacionais de sua formação inicial. As colônias fo
ram institucionalizadas em 1922, e somente em 1973 tiveram seus
êstatutos aprovados pelo Poder Público. Hoje são 254 unidades,
congregando cerca de 146.655 pescadores e representados por 17
Federações Estaduais e ou Regionais e uma confederação Nacional.

As tentativas de organização de empresas cooperat!
vas capazes de incorporar o produtor isolado é de minimizar 08
cus toe operac.ionaia tem dif ic.uldade 'em ultrapassar os entraves
exis~entes. Hoje,o artesanato pesqueiro conta, tamb~m. com 23
Cooperativas de Pesca e uma Associação Nacional, ressentindo-se
ainda, da insuficiência de capital (os incentivos fiscais pe~
queiros não atendem a esse tipo de associação) e de capacidade
gerencial, aliadas à ausência de uma legislação compat!vel com
as peculiaridades desse subsetor. Contudo, o anteprojeto do cS
digo de Pesca, j8 encaminhado ao Ministirio da Agricultura, da
ênfase ao amparo Covernamental para o artesanato pesqueiro e
suas organizações.
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2. PESCA INDUSTRIAL

• pescainduatrial utiliza emba~caç~e8 que apr~
~entam em r~'o1ã~ às artessnais. maior autonomia de mar e maior
capacidade de captura.

Sua produção nos anoa de 1975, 1976 e 1977, repr~
sentou 37;3%t 39»4% e 49,6%, respectivamente do total dos
desembarques, mostrando uma participação crescente nos ú1ti
moa anos.

A mÃo-de-obra envolvida na captura de pe.cado, e~
timada a partir do número de embarcações registradas na SUDE
PE i de aproximadamente 10.000 tripulantes. enquanto que a
utilizada no proce8s.mento do pescado ê de aproximadamente
23.000 assalariados.

O ~leo diesel, por ler o lu.umo de maior partic!
_vpaçao nos cuatos da frota industrial, em virtude do seu .lev~

do preço, aliado i deficieúte infra-estrutura de comerciali:a
ção. v~m onerando a captura, não permitindo lucros compati
veis com os inve~timentos efetuado8 e reduzindo, por outro la
do, a renda d&8 empresas pe!queiras.

A falta da isenção do Imposto nnico .obre
cantes e Combustíveis (IULe) i produção de8~in4da ao, .

~ubrifi....
conaumo

interno vem caracterizando um tr.tamento discriminado vez que
aquela isenç:v já êconcedida i produção de.tinada i exportA
çâo, a08 tran8p~rte9 de csbotagem, além de outros.

Na pesca indu trial ê utilizada uma t.cnologia
mai•• vauçada, o que lhe permite a seleção da. espécies nas
capturas. ,Esse sistema de produ~ão proporciona melhores condi
çõea e oportunidades para o aumento da produtividade.

A frota industrialt 'émbora formada na sua maioria
de embarcações 4e .maior tonelagem (acima de 20 toneladas bt~
t.s),aprelenta ida~e midia bastante AV nçada, com pouca a~to
nomia de mar, se comparadas com 48 grandes embarcações utili
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zadas por outros parses.
Em 1977, a frota industrial apresentou um

de 831 barcos registrados na SUDEPE.
A grande m~ioria das empresas pesqueiras esti 10

calizada ao longo do litoral, quase sempre junto às fontes de
desembarque de matgria-prima.

total

Atualmente, ° parque industrial pesqueiro é cons
tituído por 327 e~presas beneficiadoras, as quais operam com,
os mais variados métodos de conservaçio de pestado, desde o
resfriamento at~ 05 mais especializados processos de
trialização.

indus

o pescado processado no País, em geral~ é aprese~
tado sob as seguintes formas: resfriado, congelado, (inteiro,
eviscerado, filis e postas), salgado (espalmado, preisado, de
fumado e seco), enlatado, farinha e óleo de peixe.

O grau de utilização das instalações do parque in
dustrial pesqueiro no perfodo 1974/76, por linha de process~
mento, esti demonstrado no quadro abaixo.

QUADRO 02 - Grau de Utilização das Instalações do Parque ln
,dustrial Pesqueiro - 1974/76.

Linha de Grau de Utilizaçâo(%) 1 Capacidade Ociosa(%)Processamento
I, 74 75 76 74 75 761

I

Congelamento i 17,0 18,8 22,7 83,0 81,2 77 ,3-
- Enlatamento 51,2 38,3 47,9 ! 48,8 61,7 52s1
- Farinha de Peixe I 5,3 11,8 13,2 94,7 88,2 86,8
- (jleo I 12,6 31,3 41,7 87 ~4 67,7 58,3
- Salga x x x x x I x

Fonte, Avaliação da IndGstria Pesqueira Brasileira (ainda não
publicado) - PDP-1977.

A falta de capital-de-giro e de linhas de crédito
especrficas, tanto para a produção quanto para a comercializ~
ção, os juros altos, a má distribuição do sistem.ade frios, a
pouca diversificação dos produtos acabados e a reduzida ofer
ta de matéria~prima para as industrias constituem-se em entra
ves que incidem diretamente no desempenho do parque industrial
pesqueiro.
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3; ABASTECIMENTO

o abastecimento interno do pescado i f~ito com a
produção nacional e a importação de pescado para suprimento
i. indústric~ ~e Rio Grande (RS). e de pr.ocessados como o ba
calhau, a sardinha$ a enchova. o bonito, o caviar, além de ou
tros. destinados ao consumo humano.

A produção nacional, a exceção de algumas regiões
do PaIs, para chegar ao consumidor de modo aces.ivel e em con
diçqes higiênicas e sanitárias r equerLdas para. o consu1D.o."hu
mano direto, tem que suplantar alguns problemas, tais como:
mal condicionamento a bordo, deficiente infra-estrutura de
embarque e desembarque', de condições de armazenagem e con$er
vação (gelo, salga, defumação etc~), de rede de distribui..-
ção e,"de infra":estrutura varejista (peixarias, mercados, fei-

ras, ate).

Pesquisas estão <l'l:endorealizadas., com vistas a de
terminar as condicionantes que incidem sobre as perdas de pe~
cado a bordo.

A infra-estrutura de embarque. e desembarque de
pescado no Pata constitue-se, atualmente~ de um pequeno núme
ro d~ antigos entrepost08 de pescado administrados pela ClBRA
ZEM, com. destaque apenas para ~s de Santos .(SP)t Rio de Janei
ro (RJ), Rio Grande (RS) e Recife ePE). Estes operam.de modo
precário e deficiente~ ã exceção do de Sant.os (SP) que foi me
lhorado, não atendendo, porém, ã pesca artesana1.

O terminal pesqueiro de Vit5ria (ES) - ~e inicia
tiva particular - e o enzr epc st c de Soure elA) qUIl! aiO estrutur.!.
dos para atender satisfatoriamente as exigênCias higiênicas
e sanitãrias~evitando às perdas de pescado, já estão em fun
cionamento.

Encontram-se em construção os entrepostos do
pá, de Corumbi (MS), de Fortaleza (CE), de Arari (PA) e

Ama-uma
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infra-~strutura de dé&emb4rque\~m Belim ao Pari, esta de
. c Le t Lva d'a COOPERNORTE.

O armazenamento de pescado ê feito pelas próprias
indústrias, por alguns atacadistas que possuem câmaras de es
tocagem e pela CIBRAZEM. Esse processo de .arma~énagem aprese~
ta-se deficitário principalmente nos pontos de desembarque e

. .,.
1nL

nos grandes centros consumidores. Por outro lado, nas indús
triaa de beneficiamento observa-se uma ociosidade das instala
ções de frio, em virtude da constante falta de matéria-prima
para suprir 4S· linhas de produção, nótadamente, nas Regiões
Sudeste e Sul. Nas Regiões Norte e Nordeste ocorre uma situa
çao inversa.

Segundo levantamentos realizados, a capacidade de
arma.zenamento de pescado corresponde a aproximadamente 22% da
armazenagem a frio do País, em cujo percentual as industrias
pesqueiras participam com 79%(1). Na grande maioria d08 Esta
dos brasileiros a comercia~izaçio de pescado ainda se proce~
s& de forma primária, tendo o produto que ,·assar por muitos
intermediários ate che"gar ao consumidor final. Essa B-ucassão
de canais por onde o pescado passa, além de onerar o preço do
produto, favoreciendo ,0,8 atacad fet..,:'.a.var.ej:isêa.••1I.! ,.det-1>iment),O
dopr6dutor, diminu1-o .~u-pad~ã~.4. qualid~4~;··.

Com relaçÃo ao consumo, o Brasil apesar de se en
contrar numa posiçio ra.o~vel em relaç~o aos principais paI
ses produtores pesqueiros do mundo, apresenta baixo Indice de
consumo de pescado, abaixo, inclusive, da media mundial e8t~
belecida pela FAO, ou seja, 13,1 ta "per capita" (em 1973).

A composição do consumo nacional de pescado i b~
sicamente constituída de produtos resfriadG8, congelados, 8al
gados e enlatados.

Parece que. de uma forma aera!, o consumidor bra
fI . ç Â,. 1 d f 1 d8 e1ro tem pra4erenC18 pe o pesca o resco e 8& ga o.

O pescado enlatado i bastante consumido no Brasil,
sendo a sardinha a principal e8pe~ie demandada.

o congelado encontra maior a~eitação nos
centros urbanos, onde ji existe uma melho~ rede de

grandes
distribui

(1) Avaliaçio Industrial Pesqueira Brasileira·- PDP-1977



çao de 'pescado e de frio e a p~pulação detem mais alto poder
,aquiiJ.itiv'o. .

As pesquisas realizadas em alguns centros consumi
dores indicam que a demanda efetiva de pescado não ê satisfei
ta, principalmente nas famílias com tradiçÃo no consumo de,pe,!
cado devido aos seguintes problemas:

1. descon-fiança quanto ã procedência e qualidade;
2. aspectos de higiene e saúde;
3. falta de peixarias oU4~ercados adequados;
4. preços altos em relação ã carne bovina; e
s. falta de oferta diversificada ~e pescado.
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.4.•2.'Assis·t~néi.aTécnic~ e Extensão Pesqueira

A extensão pesqueira ceve, itúa.icl..a1oRals;.'.em.l968;"-.ati"!,
ves:.da. As'sociaiãode ,crédito:e,.AssiS.tênéi:aPesqueirade Santa Catar!.
na, ampliada com a criação do Plano de Assistência ã Pesca Ar~
tesanal (PESCART), em 1~74.

A partir do segundo semestre de 1976, a Extensão
Pesqueira vem sendo desenvolvida em ~l unidades da Federação ,
mediante convênio da SUDEPE com a EMBRATER. são Paulo e Santa
Catarina ~antêm convênio direto com'a SUDEPE. Até 1978 foram,
assistidos direta e LndLrat amente cerca de 70.000 pescadores
através de 91 ~nidades Operacionais ,de Assistência Técnica.

Dentre as principais atividades da extensao pes-
queira destacam-se: assistên~ia a cooperativas e colônias de
pescadores; elaboração de pl~nus de cr~dito pesqueiro orien-
tado; c~rsos de treinamento de pe~soa1; motorização de barcos;
introdução de novas embarcações; práticas relativas à captura,

, ,

-conservaçao e beneficiam~nto do pescado, aqUiculturai ~omerci~
I

lização, conservação de' recurs os hLdrSbios e outras referenteS:.
i atividade di,pesca.

O pescador artesanal éo beneficiário da atuação
da assistência têcnica e extensão pesqueira, seja com a .prom~
ção do aumento de sua renda - ainda muito baixa - ou da melho-
ria de seu nível de vida$ através de orientação sobre nutrição
acesso a escolas, assistência medica e odontolôgica do lAPAS,
desenvolvimento comunitário e outras atividades de apoio ao
pescador e sua família.

O PESCAR~ vem sendo fortalecido com a absorção'de
outros programas e pro jetos de apo io ao pescador a,1.,1;t>.,;•..iaI
tais como o de terminais pe.queiros:; o de revenda de material
e o de fomento, e, em conseqUincia, dand~ um novo dimensiona -
.mento às atividades de as~istência ao pescador.

4~3"iFortaleéimertt-o'daPes~a Indus tria1

Embo~a t~n~a di o re~i~trado, a partir d~ 1974, um
cres cimento da pes ca indus trial, com a',suaereorgani;ação;;._ator.!,
vês dos processos de fusão, in~orporação, associação e aqui8i~
çao de controle acionârio (eDpresasLncent.ãvedaa) ; e de novos ..lm-

vestimentos,em infra-es trutura de terra na Reg í, ão Norte em função
dos estoques de camarão e de ~iramutaba, bem assim a subs~itui
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ção da frota estrangeira que operava naquela Região, ainda pe~
sistem problemas e um dos mais relevantes ê o da falta de crê
di~o oferecida ao setor.

A percepção geral i de que o incentivo fiscal já
não atende ã demanda de recursos financeiros do setor. Hoje o
credito oferecido ao setor pesqueiro representa 0,05% do va
lor total do credito concedido ã agropecuãria. Embora seja a
segunda fonte fornecedora de proteína animal, com 1/3 'a con
tribuição que a bovinocultura oferece, a pesca recebeu~ no
ano de 1976, Cr$ 44.955.000,00 e a pecuária, Cr$ 26.349.000.000,00
numa proporçao de 1:586.

A atividade de pesca possui características alea
tôrias e sazonais, alem de ser exercida nas águas do mar, rios
e lagos, pertencentes ao Estado, estas não se constituindo em
garantias às operações de credito, como ocorre com a terra em
relação à agropecuiria em geral.

Assim, o cridito rural concedido ã pesca, além de
não atender as suas necessidades, ê insuficiente em quantid~
de, levando as empresas, os armadores e os pescadores
nais a contraírem empréstimos a taxas de juros não

artesa
~compat~

veis com suas ativid8u~S, reduzindo a rentabilidade dos seus
investimentos.

Os incentivos f~scais foram prorrogados até 1980
e estao sendo direcionados para a consolidação do parque, aqUi
cultura e comp1ementação da Frota Norte.

4.4. Fiscalização da Pesca

A exploração dos recursos naturais renováveis é
feita de modo a extrair-se os máximos dos estoques, sem contu
do prejudicar sua capacidade de auto-recomposição.

O desmatamento ciliar, a poluição e a pesca em êp~
Ca$ e locais e com petrechos não permitidos, prejudiciais ã
renovação das espécies, vêm exigindo do Poder Público ações
com vistas ã proteção dos estoques.

Com base nesses problemas, a SUDEPE vem exercendo
a fiscalização da pesca, diretamente ou em convênio com os g~
vernos estaduais, em todas as Unidades da Federação.

Embora a fiscalização ji abranja todo o País e te
nha contado com recursos crescentes, sua área de ação, nas di
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versas Unidades da Federação, &inda ê restrita, á exceção de
são Paulo, Minas Gerais e Paranã,.onde existem recursos huma
nos suficientes i ação fiscalizadora.

A estrutura de fiscalização e deficiente em insta
lações, equipamentos e recursos financeiros.

Face i extensão dos riost lagos e do mar territo
ria1 brasileiros, a ação de fiscalizar torna-se difícil e one
rosa. Busca-se, neste ano, novos modelos e estratégia de fis
calização capazes de minimizar esses entraves.

4.5. Formação e Capacitação de Recursos Humanos

o esforço de capacitação de recursos humanos para
atendimento aos setores de captura, processamento, pesquisa,
administração, planejamento e assistência técnica tem logrado
a formação de equipes nos diversos níveis de formação, mesmo
assim, insuficiente para que o setor pesqueiro ultrapasse os
obsticulos i absorção de tecnologia e de gerenciamento.

Diversas instituições, nacionais e estrangeiras,
de ensino, pesquisa, extensão e formação de mão-de-obra estão
envolvidas nesse processo. A demanda de especialistas para a

explotação de recursos potenciais, como os estoques de atum,
manjuba, anchoita, lula, mexilhão, polvo, etc; está a requ~
rer contínuos e maciços investimentos nessa area.

4.6. Terminais Pesqueiros

Foram concluídos os estudos de viabilidade dos
terminais pesqueiros de Belêm, Santos, Itajaí e os projetos
executivos de Manaus e Niterõi, este último a cargo da CIBRA
ZEM. No Pará está em estudo a viabilidade da implantação de
entrepostos de pescado em Vigia, Marapanin e Bragança.

~ace a importincia dos terminais pesqueiros e os
já existentes estarem dispersos entre vários órgãos públicos
(SUDEPE, CIBRAZEM, PORTOBRÃS, órgãos regionais e estaduais)
foi criada uma comissão a nível ministerial para propor medi
das e equacionamento dos problemas relativos ao assunto. A
falta de recursos humanos para a elaboração dos projetos e de
recursos financeiros para a sua implantaçao colaboraram para
o atraso do cumprimento do programa de terminais pesqueirosdo
111 PNDP.
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4.7. ComercializaçÃo e Distribuição de Pescado

Com o auxílio da FAO, 'foi iniciado, em 1976, um
pro~rama de comercializaçio ao pescado que esti sendo executa
do pelo PDP. Vem propiciando informações sobre o processo de
comercialização e distribuição de pescado. Entre os projetos
em desenvolvimento destacam-se os de Avaliação da Indústria
Pesqueira, Sistema de Informação do Mercado Interno e do Ex
terno e projetos estaduais de comercíalização de pescado.



5. ASPECTOS INSTITUCrONAIS

Resu1tante da fusão de três órgãos, da Divisão de
Caça e Pesca, da Caixa de Crédito da Pesca e do Conselho de
Desenvolvimento da Pesca, a SUDEPE, já na sua criação~ atra
vês da Lei-Delegàda n9 10, de 11 de outubro de 1962, se res
sentia de serias anomalias, que se agravaram no decorrer dos
seus anos de funtionamento.

Em 16 anos de existência, passou por nove admini~
trações diferentes, o que prejudicou sobremaneira acontinuid~
de de seu programa de trabalho, e por dez modificações em sua
estrutura administrativa que pouco influiram no desempenho g~
ral do ~rgão, a não ser em ·termos de subdivisão de trabalho,
não agregando. contudo, i Autarquia qualquer suporte financei. -
ro ou flexibilidade administrativa proporcional as suas novas
atribuições. Somente ap~s 13 anos, foi que a SUDEPE teve o seu
Regimento Interno aprovado, encontràndo-se agora, três anos
depois, em grande parte, defasado.

Embora com sua lotação ideal aprovada pelo Gover
-no, a SUDEPE ainda nao conseguiu prover todos os cargos para

ela previstos, face aos impedimentos de ordem burocritica in
saniveis dentrp do poder decis~rio da organizaçio.

As deficiências operacionais a nível de adminis
traçao centralizada fizeram com que a SUDEPE delegasse com
petência a outros ~rgãos para que executem'atividades da Au
tarquia,.tornando-se, muitas vezes, uma repassadora de recur
sos. Em 1978, se consolidou a implantação do sistema de coor
denação e controle dessas atividades.

Registra-se, ainda, a escassez de recursospróprios,
gerando uma dependência acentuada de cobertura orçamentãria
por parte da União, que nem sempre pode atender suficientemen
te com os meios para a execução do Plano Anual de Trabalho.

A partir de 1978, um novo enfoque foi dado ã admi
nistração pública pesqueira do País. A busca do equacioname~
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to da problemática da pesca com desdobramento e a conseqUente análise de
seus principais componentes (pesca mundial, pesca nacional, SUDEPE e ou
tros agentes) ganhou corpo no desenvolvimento dos trabalhos da Autarquia.

Na nova estratégia operacional, adotada pela atUal adminis
tração, figuram, entre outros mecanismos, a busca dos vaiores externos e
a multipiicação do tempo e da jornada de trabalho, traduzidos no -relacio
namento com as múltiplas instituições que com a SUDEPE interagem nos inte
resses pesqueiros; e na conclamação de sua clientela para a discussão; o
equacionamento e a procura de alternativas de soluções aos problemas pe~
queiros, atraves de discussão de problemas em grupos.

Ate então, os diversos componentes do setor pesque~ro limi
tavam-se a ações isoladas, sem a conscientização de que eram partes inte
grantes de um sistema, dispersando esforços e recursos, provocando choques
na busca de realizações, às vezes comuns, e, em conseqUência, tendendo a
se fragmentar, quando o ideal seria a sua solidificação.

Medidas relevantes foram adotadas, de modo a que se descor
tinem novas perspectivas para os proximos anos para a SUDEPE e conseqUe~
temente, ã pesca nacional: a implantação de Coordenadorias em cada Estado
da Federação; a regularização de suas contas junto aos órgãos fiscalizado
res; a dinamização da pesquisa, da fiscalização e do fomento; a atualiza
ção da estatística pesqueira ate 1977; e a adoção de modelo de planejamen
to ascendente. Com a integração de esforços e recursos administrativos dos
diversos orgaos afins para a execução dos objetivos, metas e planos de
trabalho para o corrente E:ycrcIcio.

A modernização da Autarquia também vem se processando, atra
ves de várias ações nos diferentes departamentos da SUDEPE coma manualiz~
çao de rotinas e tarefas, processamento eletrônico da folha de pagamento,
material e patrimônio, alem de treinamentos gerenciais, etc.

Merecem destaque, algumas metas a serem perseguidas em 1979,
como o novo Código de Pesca, a regularização da dívida ativa da SUDEPE, a
montagem de um Sistema Regulador de Mercado Nacional de Pescado, o fortal~
cimento do cooperativismo pesqueiro, o fomento à aqUicultura, o amparo
pesca artesanal, os terminais pesqueiros, o arrendamento de embarcações
a ocupação dos espaços vazios na captura do camarão na Região Norte.

-a
e
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111. OBJETIVOS GERAIS DO PLANO

O Plano Anual de Trabalho - 1979 é o desdobramen
to do Plano QUinqUenal de Desenvolvimento da Pesca 1975/7~ e
visa a adequar e a ordenar sistematicamente a execução das
atividades, distribuir responsabilidades, bem assim avaliar-
lhes o desenvolvimento.

Neste documento estão projetados, sucintamente,
as diretrizes, programas, projetos, atividades e política de
ação da SUDEPE para 1979, em consonância com o 11 PDN - 1975/
79.

A realidade do setor e a politica de desenvolvi-
mento do Governo Federal oferecem ã SUDEPE a orientação ne-
cessiria para alcançar os seguintes objetivos gerais, que e~
tão consubstanciados no III Plano Nacional de Desenvolvimen-
to da Pesca (PNDP - 1975/79):

1 - elevar a produção e a produtividade pesquei-
ra com vistas a atender as necessidades do mercado interno e
aumentar os excedentes para a exportação;

2 - adequar e complementar o setor pesqueiro de
condiç~es capazes de levi-Io a corresponder aos incentivos rea
lizados e aos incentivos ariundos da ação governamental, a
partir do Decreto-Lei n9 221, de 28 de fe~ereiro de 1967; e

3 - elevar o nível econômico e social da popula-
ção que se dedica ã atividade pesqueira, de modo a possibili
tar sua efetiva participação no desenvolvimento do País.

Os objetivos e metas específicas consideradas no
Plano Anual estão embasados no diagnóstico (capítulo 11) e
as reais necessidades do setor.



IV - PROGRAMAÇÃO PARA 1979

PROGRAMA PROJETO

1. Pesquisa de Recursos Pes
queiras

Administração de Recursos
Pesqueiros

- Pesca Explorat3ria e Prospes
-çao

- Cultivo de Especies
nhas e Estuarinas

~ Pesquisa de Recursos Pes

Hari

queiros de Ãguas Interiores
~ Tecnologia Pesqueira

2. Formação e Capacitação ~ Formação e Aperfeiçoamento
de Pessoal de NÍvel Superior

- Formação e Aperfeiçoamento
de Recursos Humanos

de Administração de Empr~
endimentos Pesqueiros
Formação e Aperfeiçoamento
de Pessoal Embarcado

~ Formação e Aperfeiçoamento
de Pessoal Semi-Especiali
zado

3. Valorização da Pesca Ar
tesanal

- Valorização da Pesca Arte
sanal na Região Norte

~ Valorização da Pesca Arte
sanal na Região Nordeste

- Valorização da Pesca Arte
sanal na Região Sudeste

~ Valorização da Pesca Arte
sanal na Região Sul
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PROGRAMA<,
·PRO.JE.T.O

4. Terminais Pesqueiros

5. Fiscalização da Pesca

- Valorização da Pesca Artesanal
na Região Centro~Oeste

~ Entreposto Pesqueirode Corumbll-MT
.•..Entreposto Pesqueiro de Arari .•..PA
.•..Entreposto Pesqueiro Flutuante

do Amap~ .•..AP
.•..Entreposto Pesqueiro de Vigia .•..PA

Entreposto Pesqueiro de Marap~
nim""'PA

.•..Terminal Pesqueiro de Belem~PA
Entreposto Pesqueiro de Soure-PA

.•..Terminal Pesqueiro de Manaus~AM
Unidades Frigoríficas de Ta'ba
tinga. Coari e Tefe ~ AM

.•..Termina I Pesqueirode Fortaleza~CE
Terminal Pesqueirodo Grande Rio--RJ

.•.. Terminal Pesqueiro de Santos .•..SP
•.... Terminal Pesqueiro de Itajai'\:'SC
.•.. Cooperativa de Natal - RN

Cooperativa de Florian6polis~SC
.•...Terminal Pesqueirode são Luiz-MA
~ Entreposto Pesqueirode Pirambu-SE

~ Fiscalização da Pesca na Região
Norte
Fiscalização da Pesca na Região
Nordeste

~ Fiscalizaçio da Pesca na Região
Sudeste

~ Fiscalizaçio da Pesca na Região
Sul

~ Fiscalizaçã~ da Pesca na Região
Centro-Oeste



/
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PROGRAMA PROJ.E TO / AT.tVTDAD E

6. Fortalecimento da Pes
ca Industrial

7. Ação Administrativa

8. Comercialização e Di~
tribuição do Pescado

,
~ Medidas de Natureza Administra

tiva
- CrQditos e Financiamentos
~ Programação do Consumo

Contribuição para o Programa
de Yormaçio do Patrim3nio do
Servidor PUblico - PASEP
Amortização e encargos de fi
nanciamento

Comercialização Regional
- Custos Operacionais da Frota
- Avaliação Industrial
- Informaç;es de Mercado Interno

e Externo
- Estoques Regulares
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I IDENTIFICAÇÃO
1. PROGRAMA: PESQUISA DE RECURSOS PESQUEIROS
1.1. PROJETO: Administração de Recursos Pesqueiros

UNIDADE COORDENADORA: Departamento de Pesquisa e Tecnolo-
logia

UNIDADES EXECUTORAS: Programa de Pesquisa e Desen~olvimen
to Pesqueiro do Brasil e LABOMAR

11 - OBJETIVOS

1.1.1. Dar prosseguimento ao "Sistema Controle de Desem-
barque", atraves da coleta de dados de quantidade
e valor dos desembarques, por espécies, petrechos e
tipo de embarcações, a fim de proporcionar o conhe
cimento dos principais parâmetros que possam permi
tir estimativas da produção nacional de pescado a
nível de espécies, municípios e estados, utilizan-
do-se técnicas de amostragem.

1.1.2. Dar Prosseguimento ao "Sistema Mapas de Bordo" v~-
sando a obter sistematicamente informações sobre a
capturR por unidade de esforço de pesca das princi
pais espécies marinhas e estuarinas em exploração,
bem como conhecer as áreas de atuação da frota pe~
queira e distribuição das capturas para subsidiar
a avaliação e administração dos estoques.

1.1.3. Dar prosseguimento ao "Levantamento e Avaliação de
Recursos Pesqueiros", através de amostragens biol~
gicas em indústrias, criadouros e pontos de desem-
barque, visando ã coleta de informações sobre atuns
e afins, sardinha, camarão, baleia, lagosta, pira-
mutaba, peixes de linha, pargo, surubim, para as
sociá-los por meio de modelos específicos aos da-
dos de captura e esforço de pesca, com a finalida
de de avaliar ti potencial dos estoques e os níveis
ótimos a atuais de pesca.

1.1. 4. Dar continuidade ao "Processamento Eletrônico de
Dados" coletados através dos "Sistema Controle de
Desembarque e Mapas de Bordo", obj etivando maior se
gurança e presteza na sua manipulação e sumariza
çao.
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I IDENTIFICAÇÃO

1. PROGRAMA: PESQUISA DE RECURSOS PESQUEIROS

1.2. PROJETO: Pesca Exploratória e Prospecção

UNIDADE COORDENADORA: Departamento de Pesquisa e Tecnolo
gia

UNIDADE EXECUTORA: Pro8rama de Pesquisa e Desenvolvimen
to Pesqueiro do Brasil

11 - OBJETIVOS

1.2.1. Dar continuidade ao mapeamento da distribuição sa
zonal, na Região Sudeste/Sul, estimando-se a
abundância, através de métodos hidroacústicos, de
espécies pelãgicas, particularmente sardinha, manj~
ba e cavalinha.

1.2.2. Realizar pescarias experimentais na plataforma con
tinental do Território do Amapã e Estado do Pará
com diferentes redes e acessórios de arrasto para
peixes demersais, procurando determinar índices
que permitam comparar a eficiência desses equipa-
mentos, observando os possíveis efeitos predató -
rios destes petrechos de pesca sobre populações e
e habit~ntes das espicies demersais.

1.2.3. Continuar o levantamento da distribuição espacial
e sazonal de peixes demersais da plataforma con-
tinental do Território do Amapã e Estado do Pará,
promovendo a avaliação quan~itativa preliminar
das especies economicamente atrativas tais Como:
bagres, pescadas e outras que pela abundância ve
nham a despertar interesse comercial.

1.2.4. Realizar testes de seletividade das redes de ar-
rasto utilizadas pela frota comercial no senti
do de determinar medidas mínimas de suas malhas,
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fornecendo subsídios técntco-científicos para
a regulamentação 'da pesca comercial com rede de
arrasto demereal na:costa do Rio Grande do Sul.

1.2.5. Realizar testes de equipamentos de pesca, po~
sIveis de serem adotados pela frota comer-
eial na captura de anchoita, na Região Sul.

1.2.6. Realizar testes com rede de arrasto de fundo
modificada, verificando-se a viabilidade téc
nica do UgO desta arte de pesca, na captura
de lulas e calamares na costa da Região Sul.

1.2.7. Realizar pescarias experimentais na costa do
Estado do Rio Grande do Norte utilizando no
vos e tradicionais métodos e artes de pesca.
observando os efeitos destes petrechos 80-

bre os estoques pesqueiros locais, procura~
do ad equ â= Los'às áreas de pesca e ao compor-
tamento biológico das espécies.

1.2.8. Realizar pescarias exploratórias e experi-
mentais nas Regiões Sudeste/Sul e Nordeste p~

ra avaliar áreas e possibilidades de pe~
ca de atuns e afins com cerco e isca viva,

as caracterísprocurando adequar os métodos
ticas biológicas das espécies.

1.2.9. Realizar estudos de seletividade dos prin-
cipais petrechos de pesca utilizados no Pau
tanal Matogrossense, visando
ardios para a regulamentação
Região.

a fornecer
da pesca

sub
na
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I IDENTIFICAÇÃO

1. PROGRAMA: PESQUISA DE RECURSOS PESQUEIROS

1.3. PROJETO: - Cu1ti~0 de Espécies Marinhas e Estuarinas

UNIDADE COORDENADORA: Departamento de Pesquisa e Tecno
10gia

UNIDADES EXECUTORAS: Programa de Pesquisa e Desenvolvi -
mento Pesqueiro do Brasil. U.F.R.-PE e Institu
to de Pesca - SP

11 - OBJETIVOS

1.3.1. Aprimorar as técnicas de cultivo intensivo de me
xilh~ea e ostr.s na Regiio Sudeste do Brasil.

1.3.2. Promover o aperfeiçoamento das tecnicas de cul
tivo de mugilldeos nas Regiões
Sul.

Nordeste e

1.3.3. Aperfeiçoar os metodos de cultivo de peixes e
crusticeos em tanques---redes no Nordeste do
Brasil.

1.3.4. Realizar estudos para o cultivo de algas nas Re
giões Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil.

1.3.5. Realizar estudos bio-ecolõgicos na regiã~ estua
rina de Jequii da Praia - AL com vistas i pri-
tics de piscicultura.
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I IDENTIFICAÇÃO

1. PROGRAMA: PESQUISA DE RECURSOS PESQUEIROS

1.4. PROJETO: - Pesquisa de Recursos Pesqueiros de Águas ln
teriores

UNIDADE COORDENADORA; Departamento de Pesquisa e Tecno
logia

UNIDADES EXECUTORAS: Programa de Pesquisa e Desenvolvi-
mento Pesqueiro do Brasil, FCAP, EMGOPA, EPAMIG,
INPA, UFRRJ, Instituto de Pesca-SP, ESAL,CEPIPAM
e ARH!PR.

11 - OBJETIVOS

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Realizar estudos b í o+e coLó g i cos das espécies priE.
ritizadas pelo I ENAPP, com vi.stas a seleciona~
aquelas que mais se prestem ã prática da aqUicul
tura, em todas as regiões do Brasil.

Selecionar ambientes propícios a prática de aqUi
cultura através de estudos bio-ecolõgicos, na Re
gião Sudeste.

Realizar estudos para conhecimento e aprimoramen
to de técnicas de manejo de organismos aquáticos
em cultivo, nas Regiões Nordeste, Centro-Oeste,
Sudeste e Sul.

Implantar ou ampliar e manter bases físicas que
desenvolverão trabalhos de pesquisas em aqUicul-
tura, em todas as regiões do País.
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1.4.5. Realizar estudos bio-ecológicos em rios, lagos e
açudes, visando à'preservação dos recursos ictio

lógicos e o fornecimento de subsídios para povoa

mento e/ou repovoamento, em todas as regi~es do

Brasil.

1.4.6. Desenvolver pesquisas bio-eco15gicas em relação

ã Rã Touro-Gigante, visando à implantação, no

Pais, de um sistema racional de criação do refe

rido anfíbio.

1.4.7. Realizar estudos de artes e métodos de pesca, em

todas as regiões.

1.4.8. Realizar estudos de seletividade de artes de pe~

ca, nas Regi~es Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste

e Sul.

1.4.9. Quantificar o volume e o valor dos desembarques

da frota pesqueira e estimar a participação per-

ce.ntual 'das espécies desembarcadas nas Regiões

Nordeste e Centro-Oeste.

1.4.10. Coletar informações sistemáticas de CPUE dM pri~

cipaia especies em exp1o~ação, bem como conhecer

as áreas de atuação da frota pesqueira e dis,tri-

buição das capturas nas Regiões Nordeste e Cen

tro-Oeste.

1.4.11. Introduzir a Piscicultura em lagoas de estabili-

zação no Estado de são Paulo.
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I - IDENTIFICAÇÃO
1. PROGRAMA: PESQUISA DE RECURSOS PESQUEIROS
1.5. PROJETO: - Tecnologia Pesqueira

UNIDADE COORDENADORA: Departamento de Pesquisa e Tecno
logia.

UNIDADES EXECUtORAS: Pro~rama de Pesquisa e Desenvolvi
mento Pesqueiro do Brasil, Universidade Fede
ral Fluminense, Instituto Oceanográfico- USP,
Universidade Federal de Santa Catarina e Insti
tuto de Pesquisas Fluvíais e Lacustres de Pelo
tas-RS.

11- OBJETIVOS
1.5.1. Realizar estudos químicos, bioquímicos, físico-

químicos e microbiologicos nas Regiões Sudeste e
Sul e Distrito Federal.

1.5.2. Avaliar a qualidade, de produtos congelados, enla
tados e do siste~a de transporte de pescado fres
co na Região Sudeste/Sul.

1.5.3. Proceder ã caracterização tecnologica,
'mento, controle de qualidade, custo de
e mercado para Atum, na Região Sudeste.

1.5.4. Proceder ã caracterização tecnologica,
mento, controle de qualidade, custo de

process,!
produção,

process~
produção

e mercado para anchoita, na Região Sul.
1.5.5. Proceder á caracterização tecnolôgica de cavali

nha, castanha, corvina, enchova, pargo, pescada,
peixe-rei, tainba, galo de fundo e peixe espada
na Região Sudeste/Sul.

1.5.6. Diversificar e me1ho~ar produtos com utilização
das instalaç~es exist~ntes nas industrias de co~
gelados, enlatados e curados, bem como, 11 i Lí e a

ção de espécies não comerciais para a elaboração
de produtos triturados na Região Sudeste/Sul.

1.5.7. Pesquisar novos pr9dutos de recursos pesqueiros
na Região Sudeste •..

1.5.8. Proceder ã caracterização tecnolôgica das esp~
cie& curimatã, fidalgo, dourada, corvina e suru
bim, na Região Centro-Oeste.



FI'SICOCRONOGRAMA

1.

UNIDADE QUANTIDADE DESEMPENHO NOS TRIMESTRES I
M E T A 5 I F A S E S DE

I
I --

MEDI DA TO T AL II III I IV r

1.1-l. COlJtrolar o desembarque da frota artesanal e indus. A:'.F.\

t ria I Estudo 15 (1.5) (15) I (15) (15) PE,Al.
LI. l..o c a í s de coleta Local 540 ' (537) (54 O) (540) (l'>401 PR,Se

1.2. :-!ap03s ccletados Mapa 226.700 54.300 57.200 57.500 57,700
1. J. Reuniões periódicas para avaliação dos trabalhos Documento 25 04 08 05 08
1. 4. Relatório técnico trimestral Relatório 60 15 15 15 15
1.5. .Anãlise fina 1 dos resultados obtidos Estudo 15 - - ~ 15 I

1.2-1. Contr"lar as operaçoes da frota comercial Embarcação 636 (636) (636) (636) (06) I PA, r:F.
1.1. locais de coleta Loc<ll 93 (93) (9,3) (93) (93) I llJ,SC
1. z , ~'ap2.s coletedos Mápa 28.454 7.176 7.726 7.126 5,826 I

I

1..L Re'Jniões periódicas para avaliação dos trabalhos Documento 07 - 03 - 04 I',
1.4. ~cl,J.tõrio t~cnico trimestral Relatõrio 36 09 09 09 09 i

i1.::1. Anãlisê final dos resultados obtidos Relatario 09 -' - -e- 0'1 I. 1
1. )- i . •\\131 i a r o e s t o qu e Estudo 24 (24) (24) (24) (H) I A'f,?J\I

1.1- At'\') 5 t ra >;:ern biológica 4',72 l
,
SE ,B:~Amostra 10.10 1 489 545 4,346 ,

I

1.2. Lo.:ais de aoostragem Local 50 (46) (46) (48) (41J) I RS ,S?

1. 3. Indiv ~daf)s e x am i nados Indiv1duo 333.289 72.964 85.313 89,633 85.J7'J I

1-4. Relatório técnico trimestral Re Ia tôrio 92 21 21 2S 25 I
1.5. Reuniõt!s dos Grupos Permanentes de Estudo Reunião 10 01 '02 03 O'. i

i1.6. Diagn'óstic,o final Documento , 08 - - ~ I Oe: I
1.4-1- Processar os d a do s Estudo .01 (01) (O 1) (O1) (Ol) I CE ,'P

1.1. Co n t ro l e dos documentos de coleta recebidos das b,! ;
I

ses e env io gO Centro de Processaaaento de Dados Lote 160 40 40 40 .•O

I1-2- Formação de arquivos atualizado8 Arquivo 64 16 16 16 16
.1.3. [mi~sdo d'e rela.tórios Relatório 244 61 61 61 61 I.1-1. RC3.1iz<1r cruzeiros de pesquisa Cru~ei ro 02 01 - 01 -e-
2. D i as de Itar Dia 63 35 - 28 e- I
3. Es t a ç o e s de pesca e/ou oceanogriifica Es tação 108 54 ~ 54 '" ,
4 • Amos t r a s bioló~ic"s Amostra 30 15 - 15 ~ I
5. Reldtório de cruzeiro Relatório 02 01 - 01 I- I6. Relatório sLntese Relatório 01 - - .•.. 01

.2-1. Re •.lizar ~esca experimental Experimento 01 (01) (O 1) " .•.
1-1. Cru%eirl')s de pes~uisa Cruzeiro 04 02 02 .. "<'
1. 2. Dia. de mar Dia 56 28 28 '" -
i .o . &stações de pesca experimeneal Estação 80 40 40 ~ .•.
1.4. AClO&tras biológicas Amostra 60 30 30 .•. "<'1.5. Relatório de cruzeiro Relatario 04 02 02 ~ -e-

1.6. tlaborar trabalho publicado na ei!rie
. "Doc!. Ili aer

mento Oca~ional" Documento 01 - 01 .. .•.. I
.3-) • Fa;ter levantolmento de recursos ~e••er.ais Estudo 01 - - (01) . (01)

1.1. Cruzeiros de pesquisa Cruzeiro Oll . - 04 O:'

1.

1.

1.

~ .2

1.2

1.2

.('ao contInua

"';~j, ~'A:J E.
;) .1

ECER:"~;:C

, v.A,CE,R"\ ,PP.•

.ss, ?A. rs, ~,]
,P.S

, RX, FE, PEjo ES

,.RS

.CE. R!;~?S, pr
,,;:S.R.J,I'R.S(,
,,~fT

E,RJ

SC

PA

PA



METAS/FASES

CRONOGRAUA f(SICO
UNIDADE

DE
MEDIDA

UNIOA;JE
DA

FEDERAÇÃO

96
400
160
08
01

.•.,.•..

QUANTIOADE~ -r D_E__S_E_M_P_E_N_H_O,-N_O_S__T_R_IM_E_S_T_R_E_S~r- ~
TOTAL 11 I I I IV

1.2. Dias de mar
1.3. Estações de pesca e/ou oceanográfica
1.4. Amostras bio13gicas
1.5. Relatório de cruzeiro
1.6. Relatório síntese

1.2.4-1. Fazer experimentos de seletividade das rede. utili~a
das pela frota comercial

1.1. Cruzeiro de pesquisa
1.2. Dias d,e mar
1.3. Estações de pesca e/ou oc.anogrãfi~a
1.4. Acostras biológicas
1.5. Relatório de cruzeiro
1.6. Relatório síntese

1.2.5-1. Realizar cruzeiros de pesquisa
2. Dias de mar
3. Relatório de cruzeiro
4; Relatório síntese

1.2.6-1. RealizAr cruzeiros de pesquisa
2. Dias de aar
3. Rela~ório de cruzeiro
4. Relatório s%ntese

1.2.7~1. íransferir tec~logia
1.1~ Cruzeiro de pesquisa
1.2. Dial de· mar
1.3. Pelcadoreá treinados
1.4. Relatório de cruzeiro
1.5. Relatório .rntel.

1.2.8-1. Realizar cru~eiros de pesquisa
2. Dias de mar
3. Estações de pesca e/ou oceanográfica
4. Relatório de.'cruzeiro
S. Ilelatório .ínt •• e

Dia
Estação
Amoatra
Relatório
Relatório

Experimento
Cruzeiro
Dia
EstaçÃo
Amoatra
Relatârio
Relatório
'Cruzeiro
Dia
Relatório
Relatóriõ
Cruzeiro
Dia
Relatório
Relatório
Treinamento
Cruzeiro
Dia
Pesl:ailor
Relatório
Relatôrio
Cruzeiro
Dia
Eatação
Relatório
Relatório

1~2.9-1. Treinar equipe t~cnica Treina.ento
2. Levantamento das artes di pele. em diverso. locais da

região
1. Catãloao d•• art.1 de pe.ea
4. Petrechos de pesca teltados

- Rede de Espera
- EspinheI
• Tarrafa

5, !xperimantoa a realfzar

Local
CatUolo

~ede
!apinheI.
Tarrafa

. lt'Xpà 'l't.•allto

01
10
70

300
600
10
01
08
40
08
01
OS
50
OS
01
01
08
80
40
08
01
04
48
64
01
01
01

.-

01

(01)
04
28

120
240
04

(12)
(06)
(04)
84

05

50
OS.

10
01

48

200
80
04

(01)

04
2\1

120
240
04

.01
(01)
04
40
20
04

(12)
(06)
(04)
84

08
40
08

48
200
80

• 04

(O I)

02
14
60

120
02
01

(01)
04
40
20
04
01
04
48
64
01
01

(11)

(06)'
(04)

U

01

01

PA

RS

10
01

12

06
04

~S2

RS.

SC

RII

SC

HT

( ação cont{nua
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METAS/FASES
UNIDADE,

DA
FEDERAÇÃO

UNIDADE
DE

MEOIDA

DESEMPENHO NOS TRIMESTRESQUANTIDADE ~--------~r-----------r-----------r-----------~
TOTAL 11 'I 11 IV

6. Relatório técnico trimestral
7. Relatório arntese

lelatSrio
]lelatõrio

1.3.1-1. Promover a produção intensiva de maxilhão, em balaa~
na Região de Cabo Frio Eatudo

1.1. Construção de balsaa de fixação e engorda Balsa
1.2. Coleta de"sementes" da. bal••• de fixação _
1.3. Raspagem da. "sementea" e fixação na. balaas de ~n

gorda
1.4. Relatório técnico trimestral

1.3.2-1. Estudar as têcQicas de cultivo de tainha.
1.1. Escolha dos locais de construção d'o.viveiros
1.2. Estudos de reprodução induzida
1.3. Técnicas de manejo •
1.4. Determinação da disponibilidade de alevinoa

1.3.3-1. Cultivar peixes e crustáceos em tanquea-rades
1.1. Construção ~os tanquas~redei
1.2. S.leçãd'da. espicie. a cultivar
1.3. Técnica. de'manejo

1.3.4-1. Oe.envQlvar técnica. de cultivo de algaa
1.1. Seleção de '-é'todo.de cultivo
1.2. 4companhamen~o'"
1.3',Apuraç~0 doa ~eau~tadoa

1.3~S-I. Estudar,as condiç~es bioecolag[ca~
1.1. Tipificação do lago de Jequii ~a Praia {determina-

Balsa

Balaa
lelatõrio
Eatudo
Estudo
Estudo
Eal:udo
Batudo
Eatudo
Tanque
Eatudo
Estudo
Estudo
Eatudo
Relataria
Relataria
Eatudo

çãô de 020 fosfatos, nitrito.: temparatura, pU: s~
l'inidada, transparência e outros) Anostra

1.4.1-1. Realizar e.tudo. bio1õaicos 80bre ta~~.qui,
tinga, pescada •.. ap a p a , sar.dinha, tucunarê,

cuiú-cuiü. camarão cane~a, pacu~ maparã,
voador, curi.atã, jaraqui, piau, abotoado

1.1; Estudo do hibito alimentar
1.2. t.tudo 4e reprodução (natural e artificial)

araeu.
tamoati,

Estudo
E.tudo
Eatudo

1.3. Estudo aobrE tranaporta, ~anu~aio e aeli.ataçio Estudo
1.4. tstudo sobre Pato10lia ~ Eeol"gia E,tudo
2. aaalizar estu40 4e .eleção'da ~.picies aut8ctones na

~elião Sudeata
').1-. t. tudo de hibitos aU ••ntares
2.2. E.tudo. sobre a repr0411ção, no ambi.nte .a,,,'ra1 e

cativ.iro
2.3. E.tudo aobre patoloala

Eatudo
I.tudo

latllelo
,Istlldo
1-'.40

03 '
01

01
48
42'

06

04
04
02
02
32

32
16
08

144
144
01
12
02
01
01

576

17
40 '
39
10
16

01
01

02

01
01

(01)
21,

(01)

144

(15)

(12) ,
(17)

(06)

(04),

(01.;)'
(01)

(02)
(O L)

CUl1

01

04
04
36
36

(01)
24

01

01,
02

08

08
04
04
36
3~

(01)
03
21

03
01
02

01
01
12
12
04

36
36
01
06

'.01

(01)

144

(16)

(15)

(17)

(O')
(O")

« )
(01)

CDl)
(01)
(01)

01 01
O~

(01)

21

03
01

01
01

,12
12
04, '

36
36

(01)
06

01
01

(01)

144

(17)

( 19)

(U)

(0)

(04)

(01)

(02')

(01)

(01)

IlJ

SP

1't:

lUI

(01)

144

(15)

(l2)
(17)

(06)

(04)

.(01)

COl)
(01)
(01)

AlI,PA,CO,MT,DF

xc



-----------------------.----------------------------F(SICOCRONOGRA.,A

,

METAS/FA'>ES
----------------~------------------------------~--------~~------~----------------------------------------------~------------

Su

UNIDADE
DE

MEDI DA
QUANTIDADE~-- __.--------~---D-E-s-r-M-p-E-N-H-O~N-O-S--T-R-IM-E_S_T_R_E_S-. ~

TO TAL 11 111 IV

1.4.2-1. Realizar o estudo das condições ecoldgicas de ambi~n
tes aquáticos ~ara fins de piscicultura na Região
deste

1.1. Identificar os reeur"os h~dricos artificiais disp~
níveis e prnjetados

1.2. Tipificação destes recur.~. ~idricos e
mento de sua evolução

1.4.3-1. Estudar ° Mac obrachium (Pitu) no Estado do
to San to

1.1. Re,istro óa condiçõ2s ambientais
1.2. Estuôos de reprodução e produção de sementes

acompanh!.

Estado

Estudo

Estudo

1.3. Testes de s :i Lí n idade , t emp erat ura epll na criaçÃo de
lar Ias

1.4. Experimentos de aiimectação de ~ovens
1.5. Controle ~o ganho de peso e crescimento
1.6. Relatório t,i~estra1
2. Estudos 'sobre tienicas de produçio
3. Realizar estudos sobre o cultivo de espacies exaticas

(tilápia, carpa) na Região Sudeste/Sul
4. Cultivo do salmo ~airdn=.!i.
S. Es t udo s sobre cllftivos, consorciados na Regiao

te/Sul

Registro
Estu.do

Teste
Experimentos
Estudo
Relatario
Estudo -

Escudo
ElOtudo~

Sud~s
Estudo

6. Incentivar a'c~iação de peixes em propriedade rurais Estudo
7. Estudar a nil~tica, carpa, tucunarê e trairão. eom

vistas a produçio de alevino8 e tranaferincia de tec
nol08ia, no Distrito Federal Estudo

7.1. Estudos de nutrição. alimentos p -rraçoamento Estudo
7.2. Estudos de crosci~ento Estudo
7.3. Estudos bio-f{sico-qu[mico dos recursos b~dricos
7.4. Produção de'alevinos
7.5. Relatório técnico trimestral

Anãlise
AI evino
Relatario

1.4.4-1. Implantar o Centro Regional de !'esquisa e Treinamento
em AqUicultura da America Latina, em Piraçununga-SP Centro

1.1. Ampliação das instalações (complementação do pr~
jeto de engenharia)

2. Implantação da Estação de Piacicultura de Toled~-PR
2.1. Construção
3. Instalar uma e~tação de piscicultura nO Pantanal Ms

togrossense,
3.1. Levantamento ecológico
3.2, Levantamento topogrifico

?rojelo
C~r3
••2

'. .01

I 06
06
24

S().OOO
02

~01
01

12.000

01

01

01

01
360
44

12
03
10
04
01

01
01

01

(01)

(O 1)

(01)
90
12

03
(03)
01
01

(01)

(01)

(01)
(01)

(01)

01

"

(01)

(01)

(O 1)

(01)
9G

12

03
(03)
03
01

(01)

(O 1)

(01)

(Pll

(01)

(ai>
4.000

(01)

01

01

(O 1)

(O 1)

(01)

(01)
90
10

03
(03)
03

01
(O 1)

(01)

(01)
(01)

(O 1)

03
03
12

10.000
01

(01)

(01)
4.000

Eltação
Estudo
E.tudó

01
03

. 0.1

(O 1)
01

(Ql.}

(01)

(01)

«(>1}

90
10

03
(03)

03

(01)

«()l)
01

«()l)
«(lI)

(01)

03
03
12

40.000
01'

(01)

(01)
4.000

(01)
01

01

rs

RJ

xc
I!G

Dl'

SP

PR

MT



CRONO GRAMA f(SICO

METAS/FASES
UNIO~0E

DA
FEOEP.AC.':O

,
tea

UNIDADE
DE

MEDI DA

QUANTIDADE DESEMPENHO NOS TRIMESTRES~--------r---------.---------.----------4
TOTAL 11 III IV

3.3. Construção da estação
4. Instalar uca estação de piscicultura, em Coiânia
4.1. Elaboração do projeto de engenharia
4.2. Construção e equipagem da estaçÃo
5. I~plantar uma estaçio de piscicultura em Anapolis
6. Manter as estações de piscicultura operadas pelo c'o!!,

vê~io SUDEPE/EPAMIC (Viçoga, Igarape, Leopoldioa e
Felixlindia)

7. Im;>lantar uma estação de, piscicultura no V":8 de
naus

7.1. Construçãó da estação
7.2. Equipagem

1.4.5-1'. Realizar estudos bio-ecologico. 1a. regiões lagun!
res e rios da Região Norte e dos Estado' de CoiU. e
~aranhão

1.1. Hapeamento limnol&gico dos rios Tocantln. e Pari.
-Vi~ia

1.2. ~apeamento limoologico do Lago Arart

EstaçÃO
Estação
p,rojeto
EstaçÃo
Estação

Manutenção

Es.tação
Obra/Serviço
Equipameo'to

Estudo

2. Realizar estudos bio-ecol&gico. do Lago Paranoi, ~!
goa Feia e Formosa Estudo

Estudo
Eatudo

2.1. Pcscaria~ e~erimentais
2.2. Anilise do conteúdo estomacal
2.3. Exame de gônodas
2.4. Coleta e ~lassifi~ação do Planctoo
2.5. ,Coleta de água para anãlise físico~quimica
2.&. Coleta de amostra de fundo para estudo de beutoa
2.7. Coleta e anãlise de amostra de "aufwucha"
2.5. Coleta de amostras de vegetação ciliar e aquãti~a

dOI cursos d'água formadores do Lago Paranoã
2.9. Anilise glo~al dos dados ~01etado8
3. Realizar estudos bioeeol&gicol das lagoas marginais

dos rio. Hogi-Cuaçu e Pardo
3.1. Cara~teri~ação bio-fLsico-quimiea de agua e varia-

ções sazonai.
3.2. Levantamento das populações de alevino.
3.3. Estrutura populaeional
4. Realizar levantamento hidro~biolõgico em coleções d.

'águ•• interiores do Estado do paran.
4.1. Caracterização bio-flsico .•.qulaica da coleçio d'ãsU8
4.2. Levantam.nto e- e.,tudo. bio13giço. de ora.alamo.

aquatieos de iatere.se econamieo'

Experimento'
Análise
ExÃ1Ilt",
Cole.ta
Colet'.
Colet'.
Colet.

Coleta
,Anlilise

Estudo

Estudo
Estudo
Estudo

Estudo
Estudo

01

,28

560
1,180

06
06

235
330

01

01

oi
01

01

04

01'

100%
100%

02

25

12

12
01

l2

12
12
12

01
01

01

(01)

01

(01)

(04)

(01)
50%

(02)

03

03

03

03
03

..•

(01)

(01)

(01)

(O 1)

(01)

(01)

(01)

(04)

(01)

(02)

(LS)

03

(01)
04
80

220

35
85

03

03

03
03
03

(Ol)
(Ol)

(01)

50%

(O 1)

(01)

50%

GO

GO

MA,CO

DF

'SP

PR

(Ú)

03

(01)
12

240
480
03
03

100
80

(04)

(O 1)

50%

(02)

(25)
03

(01)
12

240
480
03
03

100
85

03

03

03

03
03

(01)

(01)

(01)

.1 (Ol )
(O 1)

(04)

(01)

(02)

(25)

03

(01)

80

03
01

03

03
03
U

(01)

-(01)

(01 )



CRONO GRAMA FI'SICO

METAS/FASES
-------~---------------------------------------------~_~----------~~--------r_----------------------------------------------------~--------------

UNIDADE QUANTIDADE~------------_r----D-E-S-E--M-P-E-N-H-OTN--O-S--TR-I-M-E_S_T_R_E_S~--------------_i
ME~~DA TOTAL I II III I IV I FE:;Cr:::\ÇÁ ••----------------.----------------------------------------~----------+_--------------~----------~----------------+---------------~----------------4'----------------_t------··---

,. Realizar estudos bio-ecolõgi~os das principais esp!
ci~s da R~gião ~orte

5.1. Estudo de dinâmica de popul.ç~o
6. Realizar estudo da biologia pes1ueira das principais

espêcies de valer comercial do rio Araguaia
6.1. Estudo de estrutura etária
6.2. Estudo de avaliação de estoques
6.3. Deterninação dos parâmetros d~ dinâmica populacio-

nal e esti~ativa dos tamanhos das populações
1.4.6-1. Realizar pesquisas biológicas

1.1. Alinenta~ão artificial
1~2. Crcsci~cnto e reprodução
1.3. Densidade de estocagem

"1.~.7-1. Realizar estudo visando a mecanização e .~rimoraman
ta da frota artesanal q~e opera nos rios~ lag08 e ~;
presas do Pala

1.4.8-1. Realizar estudo sobre o comportamento e seletividade
de rede de emalhar na represa de Sobradinno

2. Estudo do comportamento e seletividade das principal.
artes d~ pesca na Região Centro-Oeste

1.4:9-1. Co~trol.r o desem~arque
2. Co~trole estat!stico da produção e esforço de pesca,

na represa de Sobradinho
2.1. D.ter~inação do índice de abundância
2.2. DDter~inatão das curvas de produçio mixima suste~

t ãve 1
1.4.11)-1. Deterninar o CPUE das principais espicie. em

r a ç a o

1.1. Distribuição dos mapas de bordo
1.2. ~'6istro sistcmâtico dos dados dos mapas
1.3. Coleta dos napas
1.4. Processamento dos dados

1.4.11-1. Estudar os fatores bióticos e a~iatico. do ambiente
2. lntrodução da tilãpia ~1il~

3. An'lise quantitativa aplicada â piscicultura
I.5.1-1. fazer anãlise preventiva de pescado e de produtos pe~

q ue í r o s

'1.1. Levantamento preliminar e estabilização das têcu!
c as de anãl-i.e

1.2. Coleta e a~âlise das amostras
l.3. Análise dos resultados.: conclusõeS' e rec~ndaçõelt

Estudo
Estudo

Estudo
Estudo
Estudo

Estudo
Estudo
Estudo
Estudo
Estudo

Estudo

EBtudo

Estudo
Local

Estudo
Estudo

Estudo-,
exp'l~.

Estudo
Mapa
Mapa
Mapa
Documento
Estudo
Experimento
Estudo

Estudo

Eatudo
Anil i•••,
!leiaeado

01
2,500
2,50'0

2,500
01
01
01

01 .'

100
1.430

03

02
02

24

08
08

08
01
'01
01
01

01

01

02
09

01

01

01

01

(02)
(02)

(24)

(08)
(08)

(08)

(O 1)

(01)

(02)
(09)

(01)

(01)

(01)

(01)
400
400
400

(01)

(02)

(O 2)

(24)

(08)

(08)

(08)

(O 1)

(O 1)

(02)

(09)

(01)
(O 1)

.(01)

(O 1)

700

700

700

. (O 1)

100
350
01.

(02)

(02)

(24)
(O 8)

(OS)

(02~

C02)

(24)
( OS)
( 08)

A~.PA

(08)

(01)

(O 1)
(O 1)

(01)

( OS)

(01)

(O 1)

(O 1)

(O 1)

GO

Sp

I
i
I
I
I
I

I
!
I
í
I
I
i

j
I
I
I
1,·

11.\

liA

SI'

(01)

(01)

(02)

(09)

(O 1)

(01)

• (01)

(O 1)

700

700
700

(01)

(O 1)

(O 1)

.(09)

(01)

( 01)

( 01)

( (1)

700
700
700
01

( 01)

( 01)

( OI)

SP

.~
O

(01)
(01)

(O 1)

(01)

540
01

(01)

HO
01

acao contínua



CRONO GR AMA Fl'SICO
-----".

UNIDA:>E QUANTIDADE DESEMPENHO NOS TRIMESTRES V.IDAC;:

M E T A S I F A S E S DE
,,~

MEDI DA TOTAL I II III 1\1 FECERAC.:\O

~
2. Fazer análise físi~a, química, bioqutmica e mic'Xo-biológica do pescado capturado no Lago Paranoi Pesquisa 01 (01) (O1) (01) (01 ) DF

;

2.1. Levantamento preliminar e estabilização de cecui
cas de anãlise a serem empregadas estudo 01 01 - - ~

2.2. Coleta e analise das amostras Aoíllise 01 (01) (01) (01) (Ol)

2-3. Anãlise dos resu 1tados e conclusão Relataria 01 - - - 01

~.5,:-l. Realizar estudo preliminar E$tudo 02 (O 2)
I- (02) (02 ) SI',SC

1.1. Seleção de produto Estudo 02 - 01 01 .,

1.2, Seleç;io de locais de coleta Estudo 02 - (02) (02 ). - I
1. 3. Revisão de parâmetros de qualidade Estudo 02 - - 01 01 I
2- Le v an tamen to ddS condições atuaiS' Estudo 01 . - (01) (01) (01) I
2.1- Coleta de amostras Coleta 02 - 01 01 -
~,2 • Analise das amostras Analise 1.200 - 500 500 .. 200

3. Docut!lento final F :atario 01 - - - 01

,,'
1.5.)-l. Fazer a caracteriz.ação tecnologica Estudo 01 - (01) (01) (011 S"?

?
1.1. Anãlise da composição centesioal Análise 825 - 247 331 247

1. 2. Anãl ise. de rendimento A~.lHise 10 - - 07 03.
1. J. Anãlise da .m;>rfologia externa e interna Anillise ,10 - - 07 03

Anal (se c'onsistência (textura) Análise
.

1.4, da 10 - - 07 0.3

i.5. Anãl i se parcial Relatario oi - (01) (O1) (01)

1.5.4-1. Fazer a caracterização tecno1ôgica Estudo 01· . - - (Ol) (01) RS

1.1- Análise da compos ição centesima1 Análise 16 - - 12. 04

1.2. Anális.e de rend imento An'âlise 03 - - 02 01

1. 3. Análise da morfologia interna e externa Anilise 01 - - 01 ~

1. 4. bÃlhe da consiBtênei~ (textura) Anilhe 03 - " - 02 01

2. Técnica. de acondicionamento Estudo 01 ~ - (01) (01),
3. Relatório final Relat8rio 01 - - - 01

t } a ao c:o••t~lIuaç



CRONO GRAMA FíSICO

UNIDADE QUANTIDADE DESEMPENHO NOS TRiMESTRES LN IC;.::.

M e: T A S I F A S E S De: O"A

MEDI DA TO T AL I II 111 IV FECERAÇ'::O

1.5.5-1. Fazer a caracterização t"c'cnoI8gica E"studo 01 . (01) (01) (Ol) SP

J • 1- An.ili se da composição centesimal Anâlise 600 - 200 200 200

1. Z . A:'Iâlise de rendimento Análise 100 - 40 30 30

1. 3. Análise da modologia interna e externa Ani/lise 40 - 15 15 10

l. 4. Análise de consistência (textura) Anili se 40 - 15 15 10

~.5 . Anãlise parei a I Relattlrio 03 - 01 01 01

L5.&-1. Introduzir novos produtos Pesquisa 01 (01) (01) (01) (01)

I
SI'

1.1. L~vanta:nento Estudo 01 (01) (01) - .
1. 2. Deter&ni~ação da linha da ação E"studo 01 (01) (01) - -
1.3. Execução Pesquisa 01 - - (01) (01 )

1. 4. A:\ã 1i se fina 1 Relatario 03 - - - 03.".
1.5.7-1. Div~rsi f ic'a r e apricorar os produtos existentes Pesquisa 01 - (01) (01) (01) 1\.J

1.1. De te tminl1"ção da linha de ação Ea tudo 01 - 01 - ~"

1.L Execução ,., Pesquisa OS - 02 02 01

1.3. Controle de qua lidade Pesquisa 05 --, 02 02 Ol".
1. 4. D<..'eumento final Relatório Di .- - - 01,

1.5.6-1. Caracterização tecnolôgica Eatudo 01 - - (O 1) (01) CO

1.1. Anãlise da c'ot!rpos ição centesilDal Anilise 120 - - 60 60

1. 2. A:tálise de rendimento Anilise 10 - - 05 05

1. 3. An á liae da marfologia interna e externa AlIiase OS - - OS - I
1. 4. Análise da con.iatência (textura) AlIilhe .OS - - - 05

1.5. Anãliac final Kelat8rio 01 - - - 01

..
-

ação contínua



PROGRAMA/PROJETO: Pesquisa de Recursos Pesqueiros

PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS DA SUDEPE em Cr$ mil~------------------.----------------~------------~----------~------------~--------.--~-----'_." --
D.,1 S C RIM I N A ç i O I - TRIMESTRE 11, ~ TRIMESTRE III 'l" TRIMESTRE IV - TRIMESTRE T O T A L

Pessoal - Despesas Fi~as

Pessoal - Despesas Variavcis

Material de Consumo

Remuneração dos Serviços Pessoais

Outros Serviços e Encargos

Obras e Instalações

Equipamentos e Material Permanente

Obrigações Patronais

Salário Família

_.. I •••••

11.586,948

1.369.820

7.498,065

1.034,284

3.973,283

2.507,000

9.912,437

2.869,885

2,500

12.375,51.8 12.902,050 15.194,852

1.9651343 2.104,873 1.993,674

9.386.405 6.117,580 5.219,320

1.447,350 1.388,350 1.275,050

10.178,540 13.583,720 5.030,660

6.685,000 8,513,000 1.432,000

4.337,270 '2.872,470 981,220

3.061,124 3.185,687 3.544~106

2,500 2,500 2,500

52.059~398 I

\

7.433,710 1

I,
28.221,370 I

I
5.145,034

32.766~203

1.9•13 7 ,O °O
18.103,397

12.660,802

10,000

-175.536,914TOTAL

TOTAL ACUMULAPO

40.754,222 49.439,080 50.670,230 34.673,382

----------------------------------~------------~----------~----------~------------~-----------'-
90.193,302 140.•863,532 175.536.914
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I - IDENTIFICAÇÃO
2. PROGRAMA: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2.1. PROJETOS: - Formaçao e Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní

ve1 Superior
- Formação e Aperfeiçoamento de Administrado

res de Empreendimentos Pesqueiros.
- Formação e Aperfeiçoamento de Pessoal Embarcado.
- Formação e Aperfeiçoamento de Pessoal Semi-

Especializado.

UNIDADE COORDENADORA: Assessoria de Recursos Humanos
UNIDADES EXECUTORAS:' Assessoria de Recursos Humanos, SU

DELPA, ACARPESC, EMATER-RJ, U.F.R.-PE.

11- OBJETIVOS
2.1.1. Formular e implantar uma nova estrutura do Setor

de Recursos Humanos da SUDEPE.
2.1.2. Cadastrar todo o pessoal da SUDEPE
2.1.3. Cadastrar os recursos humanos especializados do

Setor Pesqueiro.
2.1.4. Promover cursos de preparação de mão-de-obra qu~

lificada específicos da área da pesca.
2.1.5. Realizar treinamento introdutório para novos ser

vidores.
2.1.6. Promover treinamento para servidores efetivos da

SUDEPE/PDP/PESCART.
2.1.7. Especializar técnicos da Autarquia e das Insti

tuições que desenvolvam atividades relacionadas
com a pesca, através de bolsas de estudo ofereci
das pelo Brasil e exterior.

2.1.8. Propiciar estágios.
2.1.9. Imp1ementar o sistema de recrutamento e seleção

de pessoal do PDP, PESCART e Grupo Tarefa.
2.1.10. Preparar relatórios trimestrais e planejar a ação

da Assessoria de Recursos Humanos da SUDEPE.
2.1.11. Definir e implantar o sistema de avaliação de de

sempenho de pessoal para a SUDEPE.
2.1.12. Colaborar na criação do manual dos servidores da

SUDEPE.
2.1.13. Implantar Escolas de Pesca e Centros de Treina

mento de pessoal para a atividade pesqueira.



CRONO GRAWA rrsrce

METAS/FASES
UNIDADE

DA
FEDERAÇÃO

UNIDADE
DE

MEDIDA

01

QUANTIDADE~ ~ D_E_S_E_M_P_E_N_H_0-rN_O_S__T_R_IM_E_S_T_R_E_S-T ~
TOT,L II li' ,v

2.1.1-1. Promover, juntaMente com a COMAD, a reestruturaçfo do
setor de Recursos Humanos

2. Implantar a nova estrutura do setor de ~ecurs09 Hu~a
no. da SUDEPE

2.1. Elaborar documento contendo as diretrizes para o>de
senvolvimento do setor de Recursos lIumanosda SUDEPE

2.1.2-1. Fazer o levantamento de todos 08 servidores
2.1.3-1. Coletar dados sobre recurs _ humanos d~s entidades

voltada. para a pesea
2.1.4-1. Realizar curso. de preparação de mâo.-de-obra

,
qualifi

c.ada na área e'specifica da pesca

1.1. Fazer o levantamento das necessidades de treinamento
1.2. Analisar proj~to. e estabelecer convênios com insti

Estudo

Orgão

Plano Diretor
Documente-

Cur •.!
Documento

tUlçóes para execução de treinamento Conv~nio
1.3. Acompanhar e 3valiar projetos de treinamento Documento

2.1.5-}' Promover o treinamento introdutario de novos servidore, Pes.oa
1.1. .•••companhar e avaliar a execuçõ'o dos projetos de

treinament08 Documento
2.1.~-1. Treinar os s erv i dores efetivos Peesoa

2. Acoopanhar e avaliar os treinamentos Documento
2. r. 7-1. Pr crio ver cursos <\Joespec ia Ii.ação no Pala e no Exterior Curso

1.1. Aco~panhar e avaliar Rel.tSrio
~.1.8-1. Firmar convinio~ com as universidad~a a fim de serem

reallzad08 e8tigios
2. Acompanhar e avaliar as atividades de eatigios

2.1.9-1. Programar, junto ao DEPES, O si.tema de recrutamento i
de pessoal

Conv~ni:o
Rel:at8do

Doc;umento
;

2. p\rograroar, junto ao DEPES, o sistema de seleção de peesoal Documento
2.1.10-1. &Iaborar relatórios trimestrais da. atividadea RelatSrio
2.1.11-1. Elaborar o modelo de avaliação de desempenho de p>e!.

80a1. t~Ddo em vista os objetivos do ~r8io
2.1.12-1. Formar um grupo de trabalho c~~ elementoe do DEPES

da ARlI para montagem do manual dos serv dores da
SlrDEPE:

2.1.13-1. Promover, juntamente com o DEPET. PDP a equipe de
Divul~ação e Rel~çõe8 Públicas da SUDEPE. a {nau8UT!
çao do Centro de Treinamento de Piscicultura para a
América Latina

2. Analisar o projeto da Escola de Pesca de Santo.~P
3. Participar da l~ Reunião doa Consultores

ricanos do Projeto Piraçununsa
LAtino-a.e

DF

Modelo

Manual

Inausuraçio
Projeto

It.unilo

01
.24

09

140
19

09
19
60

09
500
07
20
OS

10
10.

01
01
7fs

01

01

01
01

01

>10
05

04

OS
os

01

02

19

01

01

01
24

04'

40

11

04

11
20

03
100
02
08
02

02
02

01
01
19

01

" -

03

250
03

10
03

05

50
03

01
03

20

08
08

19

01

01

02
150
02

40

15

19

01

01

DF

DF

DF
Nacional

NAcional

Nac.ion31
Nacional

~acio~al

Slici~tl31

Nacional

Xacional
x a c i C'n a l

I ~a c ion a I

IDF ,PR, cz r~~-\ ,~~C

DF ,PR~CE,'H.A~!'!G

Nacional
!\acional

D!

DF
Nac:ional

DF

DF

DF
DF
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PROCRAHA!PUOJETO: Formaçio e Capacitaç~o de Recursos Humanos

PLANO ANUAL. DE APLICAÇÃO E CROllOGRAMA DE DESEMBOLSO' DOS RECURSOS DA' SUDEPE.

-~~ ~nE:~ ~~~r:-::'-IMES-....'lU-....,...IV----n:nms-~-- .••TR.'f----!-O-T-.·'·1.I

em Cr$ rEli 1

3.200~OO

-

Pessoal - Despesas Fixas

Material de Consumo

Remuneração dos Serviços Pessoais

Outros Serviços e Encargos

810,00

40~OO

170,00

1.900,00 280,00

810,00

40,00

170,00

2.180,00

TOTAL 3.200,00
TOTAL ACUMULADO

2.920,00 280,00

3.200,00 3.200,00



I IDENTIFICAÇÃO

3. PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA PESCA ARTESANAL

3.1. PROJETOS: - Valorização da Pesca Artesanal na Região Nor
te

- Valorização da Pesca Artesanal na Região Nor
deste

- Valorização da Pesca Artesanal na Região Su-
deste

- Valorização da Pesca Artesanal na Região Sul

- Valorização da Pesca Artesanal na Região Cen
tro-Oeste

UNIDADE COORDENADORA: Plano de Assistincia a Pesca Arte-
sanal - PESCART

UNIDADESEXEC_UTORAS: Plano de Assistência ã Pesca Artesa-
nal, EMBRATER, SUDELPA, ACARPESC, DNOCS, Secreta
ria de Fomento Econômico do Acre, PDP, IPEMAFLA,
Fundação 25 de Ju1ho-SC, Empresa de Pesquisa Agr~
pecuária de Santa Catarina, ACARPA, Universidade
Federal de GoiásJ Universidade Federal de Uber-
lândia-MG e Prefeitura Municipal de Chapecõ

11 - OBJETIVOS

3.1.1. Reestruturar o PESCART

3.1.2. Acompanhar os Projetos de Assistincia técnica de
senvolvidos pela EMBRATER, ACARPESC, SUDELPA
CEPLAC, CODEVASF e DNOCS.

3.1.3. Promover o desenvolvimento comunitário visando a
fixação do pescador, através de malhoria habita
cional, benaficiamento da produção, estímulo a
produção diversificada e conseqUentemente valori-
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-zaçao da propriedade e reconhecimentoprofissio-
. nal.

3.1.4. Promover a melhoria as estrutura fraics e econômi
ca das comunidades pesqueiras assistidas através
da orientação e apoio do PESCART.

3.1.5. Promover a melhoria dos processos de produção.

3.1.6. Estimular o associativismo.

3.1.7. Promover Encontros de Pesca Artesanal, de Coope-
rativas de Pesca e de Presidentes de Colôniase/ou
L{deres de Comunidades Pesqueiras.

3.1.8. Fomentar a aqUicu1tura.

3.1.9. Fomentar o desenvolvimento das Colônias de Pes
ca.

3.1.10. Fomentar a organização e reorganização das Coop~
rativas de Pesca.

3.1.11. Acompanhar as atividades das instituições de
pesquisa, empresas e éientistas que coletam or
ganismos aquáticos para pesquisa e comercializa-
-çao.

3.1.12. Prestar assistência técnica a Comissão BIRD/CNPU.

3.1.13. Capacitar recursos humanos ocupados na área de
assistência técnica e extensao pesqueira.



CRONO GRAMA F(SICO

METAS/fASES
____________________ ------------.------.--------r_--------~--------r----------------------------------------------.-----------C>oIO""DE

DA
FEOrRAç-Ia

UNIDADE
DE

MEDIDA
QU~NTIOAOEr_-------------r----D-E-.-S-E-M-P-E-N-H-O,-N-O-S--l-R-IM_E~S_T_R_E~S~r_------------~

TOl AL II I1I IV

3.1. -I. Elaborar o Plan~ Anual de Trabalho do PESCART
2. fortalecer as a ividades técnicas e administrativas

do PESCART
3. Fixar norm~s pa-~ a politic3 de .cxteuaio posqueira
4. Promover intcrca.bio entre entidades doa setores P~

blico e privado, nacional e internacional, em bus-
ca de caiar des~nvolvimento na área de extensão pe~
que ira

5. AdeqtJar e/ou modificar o RegiTllento Lnt erno doPESCART
6. Propor a institucionalizaç~o do PESCAR!

3. L 2-1. Promover encont :os regionais de avaliação e progra-
caçao dos proje:os de extensão pesqueira

2. Controlar, acompanhar e avaliar relatórios dos pro-
jetos em execução

3.1.3-1. Promovpr a educação sanitária e alimentar às, co~~
nidaões pesqueiras

1.1. Limpeza e higiene de arredores
1.2. Instalação de privada higiênica
1.1. Cocbate ãs pragas domésticas
1.4. Trat4mento d'água
1.5. Introdução de horta
1.6. Introdução de t"fltro
1. 7. Introdução d e merenda escolar
1.8. Construção de escola
1.9. Rcf?rma de escola
1.10. Poço se:Di-artesiano
1.11. Curso sobre saúde
1.12. Curso s ob re educação
1.1). Curso sobre nutrição
1.14. Xini-posto de saúde assistido sem repetição
1.15. ~unicípio$.a.sistidos sem repetição
1.16. Xanucenção de unidade operaciona1 de extensão pe~

queira sem repetição
1.17. Icp lanta r

queira
unidade operaciona1 de extenção pe~

2. EstudAr logalização dOI Terrenos de Marinhaa
ocupados pe10a peacadorea profissionais

J. Propor aos órgão. do secor habltaeional .olução·
para obtenção da casa própria ao. peseadore. art •• a
naia

Documento

,\tividade
Documento

Acordo
Documento

Documento

Encontro

Relatório

Projeto
Local
lnstalação
Família
Fall.'.ia
Horta
Filt'ro
Escola
Obra.
Escola
Poço
Pessoa
Pessoa
Pessoa
Xini-posto
Municrpio
Unidade Oper.!
cional
Unidade Oper.!
Ci01101

Estudo

Plsno

15
1. 744

1.270
3.390
5.810

880
3.372

290
20
13
08

4.216 -

1. 770

2.790
29
79

01

100%
01

100%
01
01

14

188

87

45

07

os

15
280
73

195
2.093

210
270
50
04
02
01

598
150
280
15
72

01

10%
01

10%

01

47

81

01

01

493
294

1.07!1

2.423
297
855
80
04
04
02

1. 176

360
370
08
05

40%

40%
01
01

06

47

06

23

03

04

470
428

1. 115
542
234

1.159
70
06
03
03

1.184
630
990
03
02

40%

40%

06

47

11

02

501
475

{;005
752
'139

1,08e
90
06
Q4
02

1.258
630

1.150
03

10%

10:

01

47

04

01

01

DF

DF
DF,se

DF .s c
DF

DF

DF,SP

DF

~acional
~acio"al

Nac iO:1 a 1

liacional

.}:acional

x ae í en a t

Nacional
~\o'l'p,"'RO ,1'1 ,?lI,PE .?,J

fA.'1,RO ,? I , CE ,RJ

I A!1,PA,RO.RJ
A!1,RJ

I r;"cion"l

I',.~,N.!-!A'tPJ ,CE.PB.R.J
I
A.'i.~.A.•PI .ct ,PE,PE,lU,SC

I ~!,l'A.PltCE ,P!:,F.J

I ,N.lCi."nal

I Racional

I ,:::::::~"
!
j
I
• ~~.CE.BA.?J.SCí



CRONO GRAMA FÍSICO
._-------------

I
_ .._"- ----

UNIDADE QUANT IDADE DESEMPENHO NOS TRIMESTRES I
U~, r :J..:: E.

M E T A S / F A' S E S DE I
;),l

MEDIDA TO TAL I II III IV f ECE P.:l CÃO
,

3. i. 4- 1. Apo tar a construção, arapl í ação ou reforma de insta-
lações terrestres. inclusive máquinas e equipamen -
tos pertinentes proj eto 13 07 04 02 -e- P.-\,CI,i<J

1. 1. Construir trapiche Ob.ra 12 -
1

04 04 0·4 PA,eI,;';J

1.2- Const!'"uir galpão Obra 34 06 12 08 OS P[.P! ,?J~Sr eSC

1. 3. Refor:nar embarcações Embarcação 254 38 76 82 58 l'r;PI,RJ,Sl'.SC
1. 4. Introduzir mesa para evicerar e filetar peixea Mesa 110 26 35 33 16 Pl.P!.?J:S!',SC
1.'; . Introduzir caixa isotêrroica Caixa isotermica 605 101 167 190 147 PL.Fr.,P.J,SP,SC
1. 6. Introduzir freezer Freezer 61 07 14 21

I
19 ~C ~~1'1 P3.:[ ?.J se

1.7. Introduzir camara frígorificéL de ate 3,0 t. Câm3ra Frigorífica 08 02 02 02 02 r ," ~!1\ .•• r.J

1.a , Introduzir camara frigorífica com mais de 3,0 t. Câto~ra Frigorífica 10 01 02 03 04 '1 ,.- • 't ~AC,.·.A.I.L,P3,.., .••. ,
i. 9. Construir peixaria· Obra 18 02 06 09 01 IAC , •• ~, "!I i\J,••"r.." .'

1.10. Construir fãb rica de gelo Obra 09 - 02 01 ·06 AC ,1'1 .ct ,PR
1.11. Construir tanque de salga Obra 50 -' 07 18 19 06 I?,I,AC.:L\;U
1.i:. Cqns t r·ui r c.âmara de defumação Obra 07 - 02 03 I

02 !AC,;o.:- .?.:..
'PA ,AC ~~!A,CE:"PB.LU. Construir e n t r e p c s t c de pescado Obra. .. ' 16 01 03 06 06

1.14. ReLormar entreposto de pescado Obra 11 03 04- 03 Cl 11'·E.r~J .sc
2. Apoiar reformas, reequipamanto e incorporação de no I

I
vaI t!.sbarcações Programa 06 05 01 - .•. lU .CE, ES; RJ

3. ImpleClentar o programa de terminais pesqueiros, vi- Isando sobretudo a pesca artesanal Progra ••a 01 - 01 - -e- DF
.a. 1. 5-1. Introduzir gradualmente m·étodos racionai. ligados i , !PI CE FEES lU SC -st.e.cnologia da pesca e do pescado Projeto 16 09 03 02 02

1.1. Introduz.ir redes Rede. 2.408 460 883 '740 325 !n CE ?T ts u se ~!S

1.2. Introduzir e~barcação de menos de 2,0 t. F.mt",rcação 253 55 81 73 44 11'1 CE.pC ES ;tJ se:~
1. 3. Introduzir. ~mbarcação de mais de 2,0 t. Embarcação 157 27 58 52 20 I" CE 1'- ss u se '{Sj" :. o •• , ~,.;~

1.4. Introduzi r Inotor de menos de 10 HP :totor 287 63 88 84 I 52 :~I CE ê:: ES r:..: se \~"

1.5. Introduzir motor de mais de 10 HP Motor 228, (40) (79) I (79) I (30) ;PI CE 71: rs ?..J se -s
1. 6. Introduzi r espinheI E~pinhe1 463 114 97 159 93 In CE1'E rs !(., 5015

1.7. Intro4uzi r p.argup.ira pa.rgueira 1?6 28 56 S6 36 PA"Pl ,.R~

1. 8. Introduzir covos Covo 20.780 5.010 5.370 5.400 5.000 Y.A,F1,PF.,RJ
1.9. Introduzir c o n ju n t c eixo-túne1-he1icc Conjun.to 157 21 50 57 2~ l!A,PI ,1'E. lU

1.10. Introduzir molinete-bicicleta Molinete 20 - 10 10 I - r t
1.11. Fazer deClonstraçeo de aparelho cle pesca Demonst.ração 166 31 37 61 37 ~!,I.C,CE,PE,R.J.
2. Procaver e e~ecutar estudo, levantamento.e anil1ise

da s ativida~es. produtivas Peaquisa 20 . 02 06 07 .. 05 AM.5P ,SC. ..
3. l'ro::\o',fcr inc~ntivo. es?ec:iais: à·i~plantação da aqUicultura , I

tanto marítima como interior Documento 04 - 03 - 0'1 I .A!~.B.A,tS

3.1. Construção/reforma de viveiro ea terra Obor••. 76 12 28 '. 19 17 I AC.R:i .1'E,lIJ

3.2. Construção/reforDa ea ".nque Obr~ . 08 - 01 04 03 l'S,RJ

I
açÃo contrnlla



CRONOGRAWA F(SICO

METAS/FASES
IV

u~ i :1/...:J E
0.\

FEDE RAÇ 40

UNIDADE
DE

MEDIDA

QUANTIDADE DESEMPENHO NOS TRIMESTRES~----------r-----------r-----------r-----------4
TO TAL II I11

3.3. Construção/reforma de barragem
3.4. Construção/reforma de dique
3.5. Construçio/reforma de comporta
3.6. AqUicultores assistidos sem repetição
3.7. Elaboração de projetos de aqUicultura

3.1.6-1. Estudar as tendências da atual forma de organização
em colinias e a possível utilização destas para ~
desdobramento eQ outras entidades de DaC~rCza econô
miei sob a forma cooperativista ou",indi~al

1.1. Pescador documentado
1.2. Pescador assistido pela extensao pesqueira, sem

repetição
1.3. Pescador orientado~pela extensão pesqueira,sem r;

petiçio
1.4. Famílias assistidas pela extensão pesqueira, sem

repetição
1.5. leplantação de colinia
1.6. Ioplantação de cooperativa de p•• ca
1.7. Coli~ia assistida
1.8. Cooperativa de~esca assistida
1.9. Organização contãbi1 da colônia
1.lQ. Organização contábi1 da cooperatí-va
2. Eleiar a renda do pescador
2.1. Elaborar planos de credito pesqueiro
2.2. Planos de credito pesqueiro contratado
2.3. Contabilidade $i~plificada

3.1.7-1. Promover o Encontro ~aciona1 de Pesca Artesanal
1.1. Realizar encontros regionais de Pesca Artesanal
2. "Pro~over o Encontro Nacional de Cooperativaa de Pes

ca

3. Pro~over encontros estaduais de presidentes de co1i
nia. de pescadores e/ou lrderes de comunidades pes-
que iras

3.1.6-1. Concluir a execução física da Estação de Piacicu1tu
ra de Rio Branco-AC. Camboríu-SC, Caçador-SC e Ch~
pecó-SE

.2. Treinar e capacitar o pessoal para operacionaliz~
çao das e.t~ções e/ou postos de aqUicu1tura e pre.-
t.ç~o de assiatência tecnica

3. QuaDtificar a produção de a~vino~. larvaa, aementes
e girinos

Obra
Obra
Obra
Pessoa
projeto

Pésquisa
PesC'lldor

Pescador

Pescador

Famrlia
Colônia
Cooperativa
Assistência
Assistência

Contabi lida de
Contabilidade
Projeto
Plano
Plano
Escrita
Encontro
Encontro

Encontro

Encontro

Eatação

Peliaoa

AleviDo

19

6.540

16.596

13.666

11.986

13
08
95
14
81
12
29

963
995

]'.69"2
01
04

04
15
12

786
19

01

24

os

33

03
1. 290

4.097

3.029

3.628
01
01
61
10
43
07
18

212.•
201
468

312.•SOO

01
140

(02)

07
01

231
08

05
1.595

5.094

3.226

4.320
01
04
27

03
27
05
10

283

289
654

, (04)

210.000

08

04

02
04
05

2:>5
06

06
1,675

3.273

3,285

2.280
05
02
03
01
08

01
304
31/\

no

C4

16

29

OZ
010

0:-
180
O>

OS
1, 98~

4.132

! AC
! AC,PE:RJ

AC
AC,PE,PR
AC,l'E,RJ

1.460.000

(03)

160.00:)

1,958

1(;4
187
2:;·)

(n4)

777,5a"

I
I

1 Cr:,3A;Z.S,SP,sc

j
!
i CE,BA,ES .sr~sr.
I
!
I

i

CE.~!l.\.,tS .SP .s c

CE~iL\ .• ES,SP"SC

06
01
04

I CE,B~,F.S,SP,sc

! t.y,1~0t!'IICE.~~
A!'~~P.\.~~\PÁ
~,ac i e n 3 1

03

i,
I
t
'" •.•''' '" ru "B '" '!1ji: .. _-"';-" •.. ). ". .....,0·.
jA!'!,p-' __\r.,Pl,R.\',R.."Sr, se

~PA.PI p. ,PE.,~_T.SC

IRo,PI ~E,ES:;P,SC;'S

I
!PA,M.A.CE,l'E !\J

01 • Di'

lli3ciO:;,,1

:lI

"':aei~n3t

IlY

AC,SC,SE

i AC;SC,EE

I,
) .~ão eont[llu.a .

I
AC.~G,PR,SC



CRONOGRAMA FislC o

METAS/FASES
FEOER.kÇlo

UNIDADE
DE

MEDI DA
QUANTIDADE~ .- D_E_S_E_M__PE~N_H~O~N~O~S~T~R_IM~E~S~T_R~E~S~ ~

TOTAL Ii 1II IV

4. Selecionar e cadastrar 08 aqUicultorea
5 .. Distribuir a Lev inos , larvas, sementes e girinoa

6. Dar assistência técnica a aqUicultores
6.1. Forcação e capacitação de aqJicultores
6.2. Divulgação e orientação aos aqUicultora. para ob-

t~nção de crédito
6.3. Aco~panhaoento ticnico e gerencial aos

aqüicultores
7. R.alizar a iftseminação artificial
7.1. ViaGens a Lagoa dos Patos para realizar a insemi-

pequeno.

naçao artificial
7.2. Incubação e eclosão
7.3. Povoanc:>to

AqUicultor
AI.vinos
AqUicultor
AqUicultor

Credito

Acompa nhament ti

In·seminação

vi agem
Larvas
Alevi.no

;.4. Fiscalização da pes~a na Barragem Ronda
7.5. Aco~?anhamento físico, químico e biológico da Ba~

rag~m Levantamento
7.6. Coleta, preparaçao, análise e elaboração doa da-

dos obtidos
8. CriaçãG demonstrativa de peixes
B.1. S·e1eçio de prod.!f..tores
S.2. Seloção de propriedades
8.l. Treinamento do pessoal técnico
8.4. Instalação de po.tos de criação demonstrativa de

peixes
8.5. Aquisição de matrizes
8.6. Aquisição de alevinoa
8.7. Seleção de propriedades rurai" visa~do ã eleição

de f~turos produtores
8.8. Levantacento 1ianológica de açudes e barragens
8.9. Pa1eltras a proprietários rurais

3.1.9-1. Refor~ular e adequar os E.tatuto. da Confederação,
Fe~era~ão e Colônias

1.1. !1odificar a legiolação pertinente
2. Dar orientação administrativa ã. diretorial de Fede

raçoes e Colônias
3. Dar capacitação gerencial ã. colônia. no lentido de

obter.o credito e repa.se de petrechos
3.1. s~l.ção e treinamento
•• Estudar a viábilidade de criação de ·linhas de crédi

to ou dotar recur.os para construção e reforaa, da.
sedes da. colóni •• e federaçõe.

Relatório

AqUicultor
.Propriedade
Pessoa.

Posto
Matriz
Alevino'

Propriedade
Levantamento
Palestras

B.t.tllto
Bstatuto

Treinamento

Treinamento
Treinamento

Estudo

47(}
402.300

.490
180

16
75.000
50.000

76

80

255

06

03

02
02
02

02
50

600

05
30
.04

03
03

04

04
04

01

45
66.750

S5

20

30

04

01

01

01
01

115
148.750

125

04
30.000

80

20

67

24

02

.01

02
02
02

02

02

01
01

01

01
01

01

175
100.750

150
50

12
45,000
50,000

24

50
600

20

87

01

01

05
30

01
01

01

01
01

I

I

135
86,050

150
50

~o

71

·24

02

01

02

01
01

01

01
01

..

ACFSC,SE
AC,!:C,P!l.;SC

AC,XC.SE:P~~SC
AC,??;SC

SC
I,

'

I AC~?R,SC

RS

I RS
1\S

itS

RS

RS

ltS

GO
CO
CO

co
co
co

CO
GO
CO

DF
DF

MA
MA

MA



F(SI<;O

METAS/FASES

CRONO GR AMA
_. ------------------------------,-------,.-----.----------------------...,.------lill; DAj~

(;1.
FEDERAÇÃO

UNIDADE
DE

MEDIDA

OUANTIDAnE~-------_r--D-E-S-E-~-ENHO NOSTRIMESTRES

TO TAL

01
04
01

01
04

01

II III 11/

5. Criar junto ~s col~nia~. a infra-estrutura para ar
~az~na:en:o e revenda

5.1. Le~ant3T ~s necessidades de petrechos
5.2. CC~?r3~ os p~trechcs para revend3
5.3. ~l.~ri~uir ~. p~:rechos ãs CORECa - RN, PB e PE-

- e -:vô)ACP.O/t;;:

). 5. ~n::egar v e r b a ã Cooperativa Mista de Cabedel0 Ltda,

ci'stina..!a i c o n s tru"ão de c an o a s

5.6. A~~~?a~~13r a rev~nd3
~. ~!é31i'Z.lr ;'I\!$qUi~3 ca :u€'rcado para aquisiç.ão de in-

,a~~~ ~ rr~;o~ accssTvl:rs aos pescadores
•. ~O~,:iz3r entidade. ligadas ao setor pasqueiro ,~

ra :inan~ia~cnto de insuoos
e. ~r~~~tar e as~i~tir o pescator no .~ntido de lhe.

~d!' ~~~4S0 .l~~ pr~Grarnas J~ cr~dito e
! i '!~lfI("~ i r o. tI ;,"õH" (trt~I!/J"~ll

incentivo.

4 •. "~"i.l : .•a r ('I 'I".:IC-\ ('''.11 1 i;-;\T ("n p r ocoe e os ela c:..,,,,crt'iAl!

za~~o dos produtos pesqueiro8 oriundo. da pesca ar
tes~n31, visando , eli~i~aT a .çao maior do inter-

r.i~~ J~ p~3Cddore$
J •.l.i;~-l.. P:IJ=o\·~r a capacLt s ç á c técnica e administrativa das

dlrê~orias e g~rências das cooparativas de pescad~

3. E$t!\~.1r '" vi",illJ3do de cri ••r nova. linhas de crê

Jit~ ~/~U J~t~r r~~ur~O$ (in~ucciTOS para conatru-
~3~ C rc!orna do infr4-e~trutur. de cooperativas

3.1..11-1. A.:oc,p3nhar as a t Lv Ldad e s de s e nvo Lv Ldae pelas in.t!
tuiç~cs d~ p~~qui~~. e~prcsas e cienti.tas que ~o-
l~t~c orgnuifnO$ 3quiticos para pesquisa e comer -
~i.lii:.1\:io

i.l •. Supi.. ..r v í s ao Lo c a I

1.Z. Re1atórios ~eri~dicos

3. ~.1::-:. Da r as 5 e s s" r "",~n to técnico ã c02issão do B111DICNPU

I Projeto

Levantamento

Compra

Distribuição

Re v c ud a

01
IItlú

01
24

01

08

52.

01

01

01

01

01
24
24
03

01
400

01
06

08

13

04

01
06
06

JOO

06

01

13

01

04

01

01

(O 1)

06
06
Cl

100

06

13

06

01 .~

OG

05

Nacionú

Na" ional

I Entrega

Relatório

Pesquisa

Entidade

E9tudo

(01)

06
06
01

(01)

06
06
01

'II R~.!'II.FE,CI:
R!\,PIS • .I'l:..Cl:.

PlI

DF

IAs.e.soralllento
Treinalllento

Assessoramento

Estudo

I

I
I.
I
i
I
I
I
I
I

I

~" e SC

MA e se

liA

liA

I

I
Acolllpanhamento

Viagelll

Relatório

As.e •• oria

liA

01'
01'
Of
OJ>

J a ç a c c c nc t a u .l



1.1 E TAS

---------
J. c. 1)-1. ::lar :reina'llentos v

l.!. Curso para pe5s0

gia da p'::6côl

1.2. Cur~~ ~aTn ncsSO

~. 3. Cut'S':> j'.:lr.l re::iSO

c:i..i::'ização

1.4. C~rso para p~sao

zu r a

1.5. c~."C para passo

1.5. Curso para pesso
r u r a l

1. ?ra~over e5tigios
rc~q~~ira ~o ~s:ud
~~is ées~nvclvido.

-_ ..... -_.- ._-_. -'---'- ---- ----------- -.---_:...-------- r----------
llNIDADE QUANTIDADE DE S EMPENHO NOS TRIMESTRES UN; :JA:'E

/ F A S E S DE DA
MEDI DA TOTAL I 11 1II 11/ FEDF.R~Ç.iO

- I
i 11 ando ã capacitação de recur l~PA AC RO~·.~ C!. F5

Treinamento 06 01 02 02 01 :!'l: liA ES P.1 !!' :--:;'~!s

a1 técnico na área de tecnolo I 1M!'A AC :\J !:.>_ CE B
P"ssoa 54 09 I 32 11 Q2 \!E !.A ES !U SP ~~~5

I !
0\1 t;(".r.Í('.o na â'('ea de tecnolo I' J.J': Ai, I"/J J~~.c:: t"=:; :';!

Pe080a 54 07 J
37 05 05 !lAESIW ~!':S

•.1 tc('n'ico na ãrc4. de comer - JfJ.:-: RO~!Aa: !'3 ?!:: '?'..J

Pessoa SS . 09 30 12 04 :st.

I I
I

a1 técnico na área de aqUic.u]. I i
Pessoa 14 03 01 09 01 I ~~:,..\C.C! t1''S~?!.PJ

I i
I

a1 têcnic.o na área aocial Pesa fJ4 82 24 I 48 09 01 !- I Iai tecnico na área de crédito
Pensoa 22 03 I 15

I
03 01 !1..'1 ~r C" "8 1'1: ."

!
i '0 ....' .•. ,.., .~.
I

I I I
e n t r e técnico$ da exteus:ao I

1 i
os onde esse serviço esteja

I
! áM'?-"I)"C,!10,~;:.n:~

visando de exp,,~iên-
jEstigiO

4 la troca. ! re:~~P3 ••,?!: ~B..'•• ES .ar,
46 06 2S I 09 06 1"'"'''' · ".

I
I I

cnONOUftA •••A

I,
I
I

I
I.
I

I
•

----------_ •.------.------------------~



r r

PROGRAMA/PROJETO: Valorização da Pesca Artesana1

PLANO ANUA! DE APLICAÇAO E
~----------------------------~------------------------------------------------------------------------------------

CRONOGRAMA DE !ESEMBOLSO DOS RECURSOS DA S~E em Cr$ mil: .•. ._ •••• , •.•.•~

I - TRIMESTRE Ir'; TRD1ESTRElur _.TRIllFillTRE IV - TRIllESTREI T O T A L i
~'~f • ,..... MIN''<II_ •••••••••••• ~~- ~ • 'P~

;

D,I S C R I M I N A ç I O

r------------------------
Pessoal - DeSpeL&S Fi~~s

P 1 D V'~'essaa - espe~as arlavelS

Material de Consumo

Remuneração dos Serviços Pessoais

Outros Serviços e Encargos

Obras e Instalações

Equipamentos e Material Permanente

Obrigações Patronais

6.168,216 6.502,616 6.632,516 8.606,032 27.909,380

799,925 898,035 902,035 868,045 3.468,040

1.073,120 1.370.750 1.322,340 1.283,790 5.050,000

57,500. ·267,460 153,580 152 •.100 630,640
.-

1.229,750 1.412,010 1.211,860 1.223,250 .. 5.076,870

1.089,900 1.628,600 1.446,400 920,000 ?084,900

1.638,700 2.582,060 ·1.689,700 1.503,850 7.414,310

2.929,627 3.019;697 3.053,797 4'.022,739 13.025,860

TOTAL 18.579,80614.986,738 17.681,228 16.412,228 67.660,000

TOTAL ACUMULADO U
\J

~1_lS b ••• nt'wntrIIWP,'~.~ ••••••••••••••• _.-- ,..&.. ...L .......1 .....JL.-__ ~ ~ ,,,",32.667~966 49..080,1Ol~ 67.660,000
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