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A SUPERINTENVENCIA VO VESENVOLVIMENTO VA.

PESCA - SUVEPE, atendendo ao d(~po~to na P~og~amação Gove~-

namental, de o~enta~ o de4envolvimento do 4eto~ ag~opecuã-

~o pa~a a conqui4ta da capaCidade competitiva, e dt4tinada

a pe~miti~ c~e4cimento anual acima de 7% ao ano, ap~e4enta

o Plano Nacional de Ve4envolvimento da Pt4ca, pa~a te~ vi-

gên e.f. a no peJt.1odo J. 915/1 .979.

A pJt.imei ~a expeJt.i ênci,a da SUVEPE, em tenta~

equac.4ona~ 04 pILObtem as da pe4 ca ~ data de 1. 963, Po« oca. -

4ião da Admini4t~ação do Atmi~ante Paulo de C44t~O Mo~ei~a

da Silva, at~avi4 da elaboAação do I PLANO NACIONAL VE VE-

SENVOLVIMENTO VA PESCA.

o documento, além de teA 6ido o pAimeilto no

gêneJto, "c.oYt4tituiI inegavelmente, meti.Cul04 o t~ab alho de

planejamento em nlvel de pAi-viabilidade, onde e4tão aA~ol!!:.

d44 anã.U4e~ e med( dtU de4tinadtU a melho~ia ,do ~~~~~s-i~$~
r o E~~(JJr:l'lll'n(JV"'OIr.i2IJl'ã(Jdo P04I'ad(JAo PAi- Invo4timont(J4".~.'..~..•~~~.'.~.•.........•.•..•.•......•....•..•.

A 6alta de e4t~utuAa admini4tAativa,que pu -

de44e opeltacionali,zaA o Plano ViU4 impediA a 4ua implanta-

ção, aJnda que paAte de heu conteúdo heAvi64e de b~e paAa

o pAepaAO do 11 PLANO, em 1 969, pOA oCahião da ge4tão do

Vic.e-AlmiILante Antoni o MaJÚd Nune4 de Souza.
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Elabo~ado já em plena matu~ação d44 :ticnic~

de p~og~amaçao e pa~indo da 6undamentação t~cnica e~tabete-

c"ida. pelo "1'~ogJtama de 1'e~qui~a e Ve~envolvimen:to 1'eJ:.queiJto

do "SJtLUill' (1'1'1'), ouundo de c.onvênio com o Fundo EJ:.pee.ial

da4 Naçõe4 usü âa« - (fAO/MA - SUVEPE), e.6tabel.ee.ido em 1 966,

o 11 PLANO apJte4 enta ma..ione» i dent-i 6-icaçõelJ com um Plano V-i-

JtetoJt, o que o apJtouma da« mode~nLU técn-i CLU de pl.anejamen-

to, não lJO pela pJte4ença de -in6oltmaçÕe4 e~tat1~t-icLU bâ4-i cas ,

mQ.4 também p01t apJte4entaJt pJtojeçõe~ pJtel.,(mina~elJ e 6ixação

de me:t~ globai4 de cJte4cimento. Nov~men:te, a 6alta de u~a.
e4 tlt.tLtuJt a opeJtac..( Onal, al.,( ada a -in4 tab-i li dade: adm-in-iJ:.tJta:t-i va

da SUVEPE, impediu lJua -integJtal. -implantação que deveJt-ia ~e

pJtoce4J:.aJt atJtavé4 da p1tepa1tação doó p1tojetoh hetoJt-ia.ih, a..in-

da. que 4U44 pJc..inc"ipa.-iJ:.id~-i~ tenham J:.eJtvi.do de b as« paJta a.l

gunJ:. d04 pJtogJtamaJ:. oJta em execução pela AutaJtquia, como O

"Si.4tema de EJ:.tat1J:.t-i C44 1'e4queiJtalJ", e o "Plano de A~4i4.tê.n

e.i a ã PeJ:.ca AJtte4 anal" (PESCART).

Em nIvel 6edeltal, ã. exceçao do "PJtogJta.ma EJ:.-

tJta..tégic.o de Ve4envolvimento - J 968/1 910" e do« "PlanoJ:. V-i

JtetoJte4/t da SUVENE, o s ex o« pe4queiJto não tem 4i do c.onl,-ide1ta.

do na 4Ua. dimenl, ão a.dequadc., ocupando peJtmanentemen:te um4 ~i.

tua.ção de Jtela..t-iva. in6eJc..ioJc..idade 6Jten:te ~ dema.-il, a.tiv-idadel,

abJtang-ida4 pelo SetoJt AgJtopec.uáAio.

A4 CILe4c.en.te4 nec.elJói daâes aUmenta.Jte4 mun-

-d-iai s , ali adas a. bU4 ca de no valJ 60nteó de pJtote-i n 44, tOILna o

4etOJt pe4que-iJto, uma das alt.Vl.Yl.a.-t.ivaJ:. mal s pJtomiJ:.óoJt44 a.
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~eJlem e.xploto.dOÃ, 60.zendo c.om que se]« nec.e~~âJUa a de6,i,n,i,-

ç.ã.o de pol.1ti c.tU e me.ttU que atendam plLi olti talti o.mente. e~4 a

demanda.

t ~abid.a. a. pouca. c.1Le.nçAda opinião púbLic.o. e.m

lLe.lação a novo~ docume.nto~ de planejamento, dtitude e~~a

que decolLlLe meno~ pela pILoLi6eILo.ção de plo.no~ não exe.c.uto.do~

do que pelo. de60Ã0.ge.m exi4tente entlLe o. elaboll.o.ção de~4e~ do

c.umento.6 e o. liua elo.b oll.Ação.

o IIr PLANO NACIONAL VE VESENVOLVIMENTO VA

PESCA,c.on~c.iente de ~UOÃ deéiciência.~ e dOÁ d-i6.i.c.uldo.de~ pa-

11.0.a ~uo. implementação pILOc.uAo., no entanto, cOILJL.ig,i,1I.elllle

de.6c.ompOÁ~o 0.0 e~talL montado num ~entido eminentemente plLdti
- -c.o e voUo.do in.teilLamente o. aç.ao executiva, "plLoc.uJr..ando de6{

nilL os objeUvoll gelLaill e e.&pec16-ico.6, OÁ metOÁ .6etoll.iai~ #

com o. indicaçã.o do.6 plLojeto~ e .6ubplLojetoll de at.t:« plLiolLida-

de den.tlLo de. c.a.da pll.oglLama e, 6J.nalmente, pll.oc.ulI.ando go.lLan-

tilL a exi~tênc.ia de me.i.o.&paJta lLeo.LizalL o que. plLoglLamou".

-O numelLo de PlLojetoll o o« s exo« de a.tivido.de.6

depende do. natulLezo. de c.ada um, e, em âl!.eOÁ como a da Pellc.a

lndU.6t4i.al (Cap.tulLo.; IndU4tlLio.lizo.ç.ã.oi Vi.6tlLibu..iç.ão e ComelL-

cia,uzação) os objetivoll do PNVP e~tã.o v otxaâos , não lIÔ pi1lLa

"0. c.M ação de c.ondi ç.õe.& e 6 e.ti VOÃ palLa a plLe.&elLvação de um .6!.

tOIL psd v ádo at-ivo, mediante PlLo.teção e. inc.ert.tivo~ adequo.do.6':

mD..6 .também vi s an âo a pn omoçao de bene61ci os ind..{lLetoll advi n-

dos da manutençã.o de um 6luxo pelLmo.nente de in6olLmaçÕe.6 a .6e
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~~m 6o~necidah, ~an~o pela pe.6qu~.6a p~.6que)~a como pela ~o~-

mação e. capac~taç.ã.o dos ~e.CU.M 0.6 hu.mano.6 nece.6.6 âM 0& ti con -

c~etÁzação do.6 emp~e.enaUmento& p~eV~.6t04.

No que'Mz ~eópe)to tu. at)v)dade& de&empenha-

âa« pelo.6 o~gan).6mo.6 que ~tlte..Jt6e..~e..mno s eco« pe...6que.i.~o,e.. que

e.6tão 60Jta do con~~ole da SUVEPE, o PNVP , me~cê daA p~o-

pMa4 Um)~a.çõe.6 legM.6 da. Au~a~qu...i.a, apJte4en~a ~ecomenda

çoe s com i nd.i.caçõe.6 de pol; ti C.aA e me~ da» pJte 6eJtenc~ M.6 ,

b~cando u.ma açao coo~detlada at~avé.6 de ampla )ntegJtaçã.o )n-

tvun.6tÁtu..ci onal.

/

o 111 PLANO (PNVP.- 1 975/1 979) s e bene6.i.c..i.a

da. e.&t~u..tUJta. jã eótabelec.i.da em documento.6 ante~)0~e..4, a.d.i.c.~

on ado s de no VO.6 elemeY1~o& .6 u~g'<dos em 6ace do pJtôpti o âes en-

vblvimento do pat.6, dec.oJtJtendo .6ua pJtepaJtação do e.660Jtco c.o~

juga.do de todo.6 0.6 .6e..to~e.6 da SUVEPE e a eolabo~acão val'<o.6a

de. o~gan.i..6mo.6 pú.bU CO.6 e pMvado& atJtavê.6 de apJteci a.çã.o cM-

t.<ca e ..6uge'tõe.6 a06 documento& elabo~ado.6.

BaA.<eamente, eneontJta-.6e e6tJtutuJtado em do)~

g~ande& Capltulo&:

cAPfrULO I - ~!~~~~irlçQc~~c~~re~ce~~Z~~!Ee:
onde, contando com a coleta de .<n6o~maçõell e.6tatJ.6tÁca4 bá..6{

CaA e elaboJtação dos es xudos .6eto~~.6 (CaptuJta.; Indu&tMaU

zaçao; MelLcado; V'<.6tJt.i.bu)çã.o e ComeJtc.<al)zaçãol é. ap~e.6enta-

da uma ap~ec..i.ação anal1t.<ca, quaUtativa e paJtticulaJtmente ,

quant~tativa, da evoluç.ã.o das. di. 6eJten.tell n44e.6 da .<ndiútJt.<a
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da. pe~ca., do potencJa.l pe~qu.eú1.o blt-cU-ileúl..o, M~-im como um

balanço da 6..ituaçâ.o atua.l, 6e.u.6 a~pe.c..:to6 6avoJtã:ve...i~ e. Um..it!::.

çõe~, no que. ~e Jteôe.Jte. 0.0.6 me./tc.ado.ó ..inte.ltno e. e.x.te.Jtno.

comp~e.e.nde.ndo a..6 PJtoje.çôe..6 e. 6..ixacão da.ó me.ta..ó

globa...i.ó, PJtogJLama..ó e PJtoje.to.6 I de acondo com a .6e.gu...inte

pJLogJtamaça.o:

1. e~~~~ii~.~~:B~~~~~~=eÇí~~çi~gi
2. Eg~~~~ª~=~~ç~e~~~~~~g.~~~E~~~~g~.~~~~gt
3. ~~fg~;~~~2~~~=e~~~~=~}~~t~~~~

t .6ab..i do qu.e o de..óe.nvolv..imeYl.to do s eto« pe.ó-

que,[ no e.x..ige uma .6 élti. e de. e.le.mento.ó e. eon d« çõe.6 que. nao de.pe.!!:.

dem .tão .6o'me.nte. de. uma polltica s et.asü ai , meu que. e..6.tdO

.6uboAd..inada..6 ao pJtOc.e6.60 gelLa.l de. de.6envolv..imeYl.to econôm.i.co -

.6oc..ia.l da. Na.çã.o come um todo. Não pode. pltete.nde.IL-.6e. mudalL

tota.lmente. a. .óitua.ç.ão num plLazo tão CU.lLto de cinco ano.6, plLi~

cipa.lme.nte., pela evolução da atu.al conjuntulta. nac...iona.l e. pe-

lo des conhe. c...imen.to de mu..itO.6 M pe. cxo« bâJ.i CO.6 lLe.la.ti v 0.6 0.0.6

Ite.CUJt".ó06 pe.óque...iltO.6 e ãA p0.66..ibiUda.de.6 de. Ú1.dUAtlLiaUza.ç.ô.o

e. come.lLc...iaU z a.çã.o de. ali me.nto.ó •

Ex.tJteI1H:tme,nte. depe.ndente. de u.ma con~telação de
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6a.tolte..6 heteltogêneo& de d.i 61c.i l entll.Oh amente e c.ooltdenação,

tOll.na.-.6e impO&hIvel, pall.a que não .di z e a cU.hpenhdvel.., o es xa-
beleeimento de meta.ó pltec.i.ó44 de pltoduçã.o e c.on.6umo, qua.óe

hempll.e egltelllJa.ó de modeltno.3 método.3 çua.ntitativo.6, c.om e.6qu!.

mah a.paltentemente lógi C.O.6 ma..6 c.a.1tente~ de um en 60que .1teal

da.ó p os s « b,i li dade« do IJex on , todo ele eh tabelec.i. do em ba.hell

pultamente extlta.tiva.h.

Segundo tlta.ba.lho deó envolvi do pan. téc.ni eos da.

fAO(1l, onde deóc.ltevem glta6icamente uma CU./tva. hipotética. ge-

1ta.1.. de de.6envolvimento hihtôJt.ico do s exc« da peóca, no âmbi-

to n aei on a.L] Itegi onal, com a.ó captulta.ó maltcada.ó em celtto pe-

Itlodo de tempo, a c.ultva que lte6lete o c.lte.6cimento teltá a

60ltma .6igmõide. A palttilt do inIcio da. exploltação do s ltec.u.1t -

hos oes quec cos i dent.i ni eaâos , M ca.ptulta.b aumentam a. uma. ta-

xà aeelenada, na medida em que o conhecimento técnico e a

expeltiênci.a óe de.óenvolvem e o númelto de unidade.& peóqueilta..6

cae s ce , Ma..ó, em eetu:o ponto da c.ultva, a taxa de c.lte.&cimen-

to dimútuÃ. 'e emb on a .6e conti Yl.ue obbvr.vando um aumento das

c.ap:t~lta.h, e.6.6a.ó .1te.óul.ta.m em uma. taxa. p.1togltell.6ivamente menolt

até que a c.ultva a.ó~ume o a~pecto ho4izontal e dó c.aptulta.h

peltmanecem maió ou menoó eótabi li z adas ,

(1) Keóte.ve.m e. HoU - "Con6eltência Técn.i ca Inte.ltnac.ional .60-

blte. a Con.6e.Jlvação das Rec.ult.6oó vi v os do Ma.1t" - Roma./1955

"apu d" - "Rec.omendaçõeó palta um Plano de Veóenvolvimento

da. PelJc.a n.o BIta..6il" - PVP - FAO/SUVEPE - 1968.
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No gllã6ic.o, Ob&~IlVdm-.6e 04 .t.ltê.6 pllinc.ipd.i4 e.6

tigio& no de6~nvolvimento da pe&c.a, 06 quai& podem .6ell de4.is

na.do.6 de "e6tâ.g-<o plleUm-ina.1l e~plolla..t.ólvi.o", "e&tâ.gio de de

6envolvimento" e. um ou mai6 "e6tâ.g.io6 de ltelativa e&tabiUda

de:",

Ab6 til tUndo -4 ea6 ampld4 P061l.ib.i li dades da a-

quicultulta, e&peILa-4e Que com a plena apltovação e implement~

çã.o do 111 PNVP, o BltM.il p04&a con~olidaJr. o "e6tã.gio de de-

6env~lvimento", de mane.i.Jz.a a que o s exo« pe6que.iltO pO&06d tam

bém contltibuilt de 60llma expILe66iva, paILa a manutenção dM

atuai6 alta6 taXa6 de cJte.6 cimento global do pa16.
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1.1 - ASPECTOS INSTlTUCIONAIS DO DESENVOLVIMENTO
DA PESCA NO BRASIL

o desempenho do setor pesqueiro no que conce~
ne ã evolução passada e desempenho recente, pode ser analisado
segundo duas grandes fases que, por sua vez, podem ser subdiv!
didas em per!odos que se apresentam nitidamente diferenciadas
por profundas modificações estruturais que, progressivamente,
irão se refletir nas subsequentes, provocando a expansão do
setor e dando-lhe maior peso na composição do produto primário
brasileiro.

19 F~~E : Pré-industria1 ou artesanal que se
'prolonga até 1 962, por ocasião da criação da Superintendência
do ,Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE, e cujo desenvolvimento
se processou em três perlodos distintos:

19 Perlodo : (até 1 912) - cujas origens se perdem na História
do Brasil e é caracterizado pelo aparecimento dos primeiros a-
tos legais relacionados com a pesca. (2)

- A 12 de fevereiro de 1 765 são regulamenta-
das as pescarias de baleia na costa do Brasil.

- Em 20 de novembro de I 7. 72, é regulamentada
a exportação do sal para o nosso paIs, para proteger as pes-
cas brasile1ras.

- A 18 .de maio de 1 798 é assinado em Lisboa,
um .alvará ordenando "que é livre construir e armar navios para
a pesca e o fabrico de peixe em toda a ~osta".

(2) da Silva, Paulo de Castro Moreira, in "O Problema da Pesca
no Brasil - Unidade I - Estudos do Mar Brasileiro - Série
Problemas Brasileiros - Editora Renes - Rio de Janeiro
1 972.
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- Em 3 de maio de 1 802, novo alvarâ era ass!
nado "no escopo de animar o desenvolvimento das pescarias,con-
cedia privilégios e premios excepcionais aos que a ela se de-
dicassem, estabelecia regras para a construção de embarcações
de pesca e proibia o uso de aparelhos já então considerados n2
civos à criação dos peixes Ii •

- Em 19 de maio de 1 846, surgiu o Decreto n9
447, que mandava sujeitar à matrIcula nas capitanias dos Por
tos os pescadores e embarcações de pesca - gratuitamente - e
amparar e instruir os praianos "como testemunho da gratidão do
Governo e da Nação pelos grandes serviços prestados à causa de
nossa Independência pelos pescadores nacionais, e prevendo sua
utilidade como valiosos instrumentos na defesa do paIs".

- Pela lei de 10 de setembro de 1 856, regula. -
mentada somente em 1 881, seriam dados os primeiros passos pa~
ra a nacionalização da pesca e efetivação de estudos oceano -
gráficos da costa. Com ele, não seria permitido "as embarca -
ções de pesca admitir escravos em qualquer de seus serviços
nem estrangeiros em número superior à quinta parte da tripula-
ção" •

- Em 1 897 era sancionada a Lei 478, de 9 de
dezembro, que estabelecia a nacionalização total das ativida -
des marItimas no Brasil, dominada integralmente pelos portugu~
ses.

Segundo informa Paulo Moreira da Silva(2)
único tipo de pesca existente no perlodo era a da baleia,"
ignorar, uma pesca amazônica, indIgena e uma pesca baiana

o
sem
de

xaréu e peixes finos para sustentar uma culinária africana, a-
lém de pescas folclõricas, primitivas, artesanais, que bem po~
co significavam em termos de indústria, tonelagem, esforço co-
letivo, se comparado, sobretudo, à pesca da baleia •••

29 PerIodo (1 912/1 932) - corresponde à institucionalização
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da pesca como atividade integrante do elenco de providências g~
vernamentais, com a ocorrência de dois eventos:

- A criação da Inspetoria de Pesca, de vida -e-
fêmera e extinta em 1 91B euja atuação foi marcada apenas pela
primeira tentativa de se realizar "o balanço de nossas rique-

_ -• (3)zas ictiologicas, atraves do trabalho de Miranda Ribeiro'·.
- A ação intensa do Ministério da Marinha, a-

través das providências do Almirante Gomes Pereira, criando a
"~Ussão do Cruzador José Bonifácio", da qual resultou a orqani
zação dos "Serviços de Pesca e Saneamento do Litoral, em 1923 •

Sob o comando de Frederico Villar, o "José Bo -
nificio", percorreu durante quatro'anos - de 1 919 a 1 923 - a
nossa costa e o rio Amazonas, matriculando pescadores (100.000)
organizando-os em cOÁ~nias cooperativas dotadas de escolas, de
serviços incipientes de saúde, tentando eliminar o "geleiro", o
capitalista, que protegido pelo polltico, reduzia o pescador a
escravidão, fornecendo-lhe os instrumentos de pesca - lícitos e
ilícitos - e os meios de preciria sobrevivência a troco de todo
o peixe produzido". (2)

t nesse trabalho pioneiro, de Frederico Villar,
que sao estabelecidas as-bases definitivas para o desenvolvime~
to da pesca do Brasil, e de uma orientação para uma futura ação
co governo.

t a primeira tentativa de se organizar a produ-
ção, apesar das atividades marcadamente de subsistência,com os
produtos chegando esporadicamente ao mercado, e com expressão ~
~nas a nível local.

(3) - - in "1\ Voz do Mar" - Boletim da Comissão Executiva da Pes-
ca n9 204 - Agosto de 1 945.
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39 Período : (1 933/1 961) - constitui a etapa de Ittecniflca-:
ção do setor", com as atividades pesqueiras passando a . ser'.
exercidas pela Inspetoria de Caça e Pesca,imediatamente tran!
formada em Serviço da Caça e Pesca,depois Divisão de Caça e
Pesca, subordinada ao Departamento Nacional da produção Ani-
mal, do entã.orecém-criado H1n1stério da Agricultura.

A Divisão de Caça e Pesca (DCP) deu continu!
dade ã açao desenvolvida pela Marir~a Brasileira, amp1iando-a
sobremaneira, nao só na área da promoção social, mediante a
instalação de uma rede de hospitais; policllnicas e ambulató-
rios médicos, mas atuando, pioneiramente, em novas áreas como
'0 sejam: no desenvolvimento das atividades de pesquisas pes-
queiras, mediante a instalação de Postos Experimentais de Bio. . -
logia e Piscicultura, além de Estações Experimentais como as
de Pirassununga, em são Paulo, a de Ponta Grossa e a da Lagoa
dos Quadros em Osório, no Rio Grande do Sul; desenvolvendo a-
tividades de pesquisas no campo da tecnologia do pescado, a-
través da sua unidade de Indústria; desenvolvendo serviços
de apoio às atividades pesqueiras; criando Entrepostos de Pê!

_ca e Postos de Recepção de Pescado; promovendo o desenvolvi -
mento de mão-de-obra para atendimento das necessidades imedi~
tas da pesca, mediante a realização de estudos para a implan-
tação de Escolas de Pesca, dos quais resultou apenas a de Ta-
mandaré, localizada em Rio Formoso, no litoral Sul de Pernam-
bucor implantando inúmeros Postos de Fiscalização subordina -
dos às Inspetorias Regionais nos Estados e, finalmente, consi. -
derando a relevância dos recursos humanos no desenvolvimento
da pesca, realizando através da Universidade Rural, do Rio de
Janeiro, cursos diversos visando a preparação de técnicos pa-
ra o setor.

A ação da antiga D.C.P. foi sobremodo benefi
ciada pelo Decreto-lei n9 291 de 23 de fevereiro de 1 938, co
nhecido como Lei da Expansão da Pesca, que visava, atravês da
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criação de uma taxa (denominada de Taxa da Expansão da Pesca,
incidente sobre produtos de pesca importados), desenvolver e
amparar a pesca nacional. Nesse mesmo diploma legal, era cri~
da a Caixa de Crédito da Pesca, com recursos provenientes de
uma taxa de 5% sobre as vendas efetuadas nos entrepostos fede-
rais da pesca, a fim de financiar operações de aquisição de e-
quipamentos e insurnosdiversos, bem cornoa montagem de peque-
nas indústrias e instalações para armazenamento e estocagem.

A atuação do Poder Público nesse mesmo ano I

tornou-se bastante expressiva, ao serem bai~ados dois Decretos
Leis, o de n9 300, que "concedia favores especiais à importa-
ção de materiais de pesca (posteriormente alterados pelas Leis
8.945 e 9.179 de I 946), e o Decreto-Lei 798/38, conhecido co-
mo .Código da Pesca que I no dizer de alguns criticos," nem vez
de propiciar condições favoráveis para o desenvolvimento da
pesca, estabelecia uma série de limitações prejudiciais aquele
desideratum".

A partir de 1 940, a orientação geral da ação
governamental iria ainda se caracterizar por uma linha nitida-
-mente intervencionista e assistencial, sendo baixados inúmeros
atos na década, formando extenso material leg1slativo, entrel~
çando e envolvendo as vã~ias leis, decretos, portarias e or-
dens de serviços, com vinculações a diversos órgãos pÚblicos.

Uma cronologia desses principais atos esta -
ria assim caracterizada:

1 941 - ~ criada pelo Decreto-lei n9 3.118 ,
a Policlínica dos Pescadores, destinada á prestar assistência
médica, cirúrgica, odonto1óg1ca e farmacêutica aos pescadores.

I 942 - Pelo Decreto-Lei n9 5.030 é organiz~
da a Comissão Executiva da Pesca, com atribuições das mais a~
plas, de verdadeira intervenção no setor, destacando-se como
finalidade expressa a de "organizar cooperativas de pescado -
res, cabendo-lhe a prerrogativa de determinar as respectivas



áreas de açao, designar e destituir, durante três anos, a Dire
toria das mesmas".

Para atingir suas metas, contava a CEP com u-
~4 taxa de 5% sobre o pescado negociado no Pals,incorporava di
versos acervos e era integrada, também, pela Caixa de Crédito
dos Pescadores e Armadores de Pesca e pela Policl1nica dos Pes
cadores.

1 945 - Pelo Decreto-lei nQ 8.526, de 31 de
dezembro, é extinta a Comissão Executiva da Pesca.

Retornam à jurisdição da Divisão de
Caça e Pesca os Entrepostos, as Escolas e a Policllnica dos
Pescadores.

1 946 - Os Decretos-Leis n9s. 8.945, de 8 de
janeiro e 9.179, de 15 de abril, modificam a legislação ante-
rior sobre favores especiais concedidos ã importação de mate-
riais de pesca.

Em fevereiro, o Decreto-Lei nQ 9.022
restabelece a Caixa de Crédito da Pesca.

I 955 Instituiu-se o Plano de Assistência e
~paro aos Pescadores do Nordeste que, praticamente, não trou-

-xe resultados positivos.

Dessa época, já evidenciavam graves problemas
de coordenação das atividades pesqueiras, em face de inúmeros
órgãos atuantes e da legislação fragmentária, fazendo com qqe<
a D.C.P. sugerisse ao Ministro da Agricultura a criação de uma
.Comissão com t,a finalidade preclpua de promover a coordenação
das atividades desses órgãos, bem como traçar a polltica nacio
naI da pesca li •

Essa comissão se materializaria através da
criação do Conselho de Desenvolvimento da Pesca - CODEPE, que
enfeixava praticamente todas as atribuições normativas relacio
nadas com a "polltica econômí.c a'", o estudo, a pesquisa, o pla-
nejamento, a promoção de transformações estruturais, a forma -
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formação de pessoal qualificada, a expansão dos mercados e o
assessoramento dos Poderes Públicos no tocante aos assuntos
do setor pesqueiro".

29 FASE : t a fase industria~ e que pode ser anali
sada segundo dois perlodos caracterizados por marcos institu-
cionais relevantes.

Apesar dos passos positivos em direção à tecnific~
ção do setor, através da D.C.P., integrada por um Conselho de
Pesca e de quatro secções voltadas ã Pesquisa, criação, Indu!
trialização e Fiscalização, e dos outros órgãos posteriormen-
te criados, as atividades pesqueiras ainda demonstravam suas
origens artesanais pela ausência de ~m mercado organizado a
nlv.elnacional e também pela impossibilidade demonstrada de
atender as solicitações que o desenvolvimento urbano -indus-
trial brasileiro requeria.

Por outro lado, "a situação causada pela eXistên-
cia de três órgãos atuando isoladamente no setor pesqueiro -A
D.C.P.; a Caixa de Crédito da Pesca, o CODEPE , e as reformas
que o Decreto-Lei n9 794, de 19.10.38 (antigo CÓdigo da Pes-
ca) requeriam (pois, nem mesmo as alterações e complementa-
ções que se seguiram à sua promulgação haviam conseguido a-
branger todos os ângulos vinculados à pesca, de forma a de--
senvolvê-l~), estavam a exigir urnaimediata ação governamen-
tal no sentido de tentar obter a esperada e frustrada coorde-
nação objetivada pelo Decreto n9 50.872, de 28 de junho de
1 961, que criara a CODEPEfI• (4)

(4) Guerreiro Filho, Camilo - in "Legislação Básica da Pesca"
Volume I - Editor Admir Eugenio Lopes - Rio de Janeiro ,
setembro de 1 972.
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A açao governamental aconteceu, inieialmente ~
través da Lei Delegada n9 10, de 11 de outubro de 1 962, crian
do a SUDEPE, como autarguia subordinada ao Ministério da Agri-
cultura e vai marcar o 19 perlodo, da 29 fase, da evolução do
setor pesqueiro.

19 Perlodo (1 962/1 ·966) - Pode ser caracterizado como aque-
le referente à institucionalização da pesca, como um setor au-
tônomo na área de Agricultura e Abastecimento, e pelo estabe -
1ecimento das bases para a consolidação do segmento industrial
pesqueiro existente.

Possuidor da maior costa. da América do Sul
"com recursos pesqueiros pouco explorados pelos bra~ileiros ou
entreques às investidas de barcos de pesca estrangeiros, o Br~
sil deveria necessariamente procurar solução para o problema •

A importância atribulda à pesca, como fator
ponderãvel para o desenvolvimento do PaIs está evidenciada pe-
la competência atribulda ã SUDEPE, pela mencionada Lei Delega-
da n9 10/62, que declarou:" (4)

"Art. 29 - Compete ã SUDEPE:

I - 'Elaborar o Plano Nacional de Desenvo1vimen
to da Pesca (-PNDP) e promover a sua execu
Çaoi

II - prestar assistência técnica e financeira -
aos empreendimentos de pesca;

III - realizar estudos, em caráter permanente ,
que visem a atualização das leis aplicáve-
is à pesca ou aos recursos pesqueiros, pr~
pondo as providências convenientes;

IV- aplicar, no que couber, o Código de Pesca
e a legislação das atividades ligadas à
pesca ou aos recursos pesqu'eiros;

v - pronunciar-se sobre pedidos de financiarne~
tos destinados à pesca formulados a entida
des oficiais de crédito;
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VI - coordenar programas de assistência nacional ou
estrangeira i

VII - assistir aos pescadores na solução de seus pr2
blemas econômí.co+soc Laí.s ,

Nesse período, torna-se expressiva a preocupação 92
vernamental de promover o desenvolviménto industrial, não só
"através da ativação dos programas de investimentos públicos e
privados, mediante o aperfeiçoamento de instrumentos clássicos
e a criação de novos estImulos às empresas de capital aberto ,
mas também pela ativação de programas yisando a modernizaçÃo -
de ramos tradicionais onde prevaleciam relações de produção ob
soletas e incompatíveiS com as exigências atuais de aumento de
produtividade, economias de escala e racionalização administr!
t1vatt

•

Nesse elenco de medidas inovadoras viria o setor a
se beneficiar através da promulgação do Decreto n9 58.696, de
junho de 1 966, "conceituando a pesca como indústria de base ,
e incluindo-as entre as atividades financiãveis pelo Banco Na-
cional do Desenvolvimento Econômico."

~_té então, "a indústria da pesca enfrentava as mai-
I ores dificuldades, não só para desenvolver-se, mas até para

manter-se, pois era-lhe negado o acesso ã rede bancária para a
satisfaç.ão das necessidades mais elementares, tais como refor-- - ~mas de barcos, aquisiçao de novos motores e apetrechos de pes-
ca, para não falar na compra de barcos novos".

o Decreto n9 58.696/66, revogado posteriormente pe-
lo Decreto n9 68.459, de 1 971, "já apresentava uma ampla vi-
são sobre os incentivos fiscais à pesca, apresentando em seus
considerandos, a necessidade de oferecer de imediato, facilida
des mínimas tendentes a estimular o desenvolvimento da
no Pais.

pesca

Uma série de revisões eram preconizadas pelo Decre-
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Decreto n9 58.696/66, e que foram atendidas gradativamente, a
começar pela institucionalização da lei básica da pesca (o n2
vo CÓdigo da Pesca), o Decreto-Lei n9 221, de 28 de fevereiro
de 1 967, que daria inIcio à fase autêntica da industrializa-
ção da pesca no PaIs.

29 Ferlodo : A partir de 1 967, alargou-se a faixa de ativid~
de da SUDEPE, de tal forma que as consequências exigiram um
exame para tomada de posição mais adequada à realização das
suas finalidades. ~

Em 28 de fevereiro de 1 967, o Decreto-Lei n9 221,
ampliou sua competência incluindo-a no rol das entidades de
proteção e estImulos às atividades relacionadas com.o desen -
volvimento econômico do paIs, admitindo deduções tributárias
para investimentos em empreendimentos pesqueiros, os chamados
Incentivos Fiscais da Pesca. Esse Decreto-lei, com relação
aos incentivos fiscais, viria a ser regulamentado pelo Decre-
to n9 62.458, de 2S de março de 1 968.

o Decreto-Lei n9 221, de 28 de fevereiro de 1 967,
-fixou para a pesca, entre outros, os seguintes incentivos fis
cais:

1) Isenção, até 1 972, das pessoas jurldicas que ~
xerçam atividades pesqueiras ao Imposto de Ren-
da em relação aos resultados financeiros obti-
dos de empreendimentos econômttos cujos pla-
nos tenham sido aprovados pela SUDEPE.

2) Isenção, até 1 972, de impostos e taxas fede-
rais de qualquer natureza sobre produtos de pe!
ca, industrializados ou não.

3) Isenção, até 1 972, do Imposto de Importação,do
Imposto de Produtos Industrializados, de taxas
aduaneiras e impostos de qualquer natureza so -
bre embarcações de pesca, equipamentos, máqu1 -
nas, aparelhos, instrumentos e acessórios para
captura, comercialização, industrialização e
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transporte de pescado, desde que importados de
acordo com projetos aprovados pela SUOEPE.

4) Permissão a todas as pessoas jurldicas registra-
das no PaIs de deduzirem do Imposto de Renda/até
1 972, o máximo de 25% do imposto devido para iE
versão em projetos de atividades pesqueiras libe
rados pela SUDEPE.

5) Isenção, até 1 972, do Imposto de Produtos Indus
trializados sobre redes e partes de redes desti-
nadas exclusivamente à pesca comercial ou cienti
fica.

A partir de então cresceu enormemente a expectativa
em relação ao desempenho da SUDEPE, ·sendo grande o número de
solicitações de autorizações de investimentos visando à capta
ção de recursos oriundos dos incentivos fiscais e que alcança
ram a elevada cifra de 137 projetos aprovados.

Ainda em 1 967, através do Decreto 60.401, de 16 de
março, é criado o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Pes-
queiro do Brasil (PDP) I oriundo de Convênio Internacional,ten
do como partes convenentes a Organização das Nações Unidas ,
representada pela FAO e o Governo Brasileiro, representado p~
10 Ministério da Agricultura .

.Em 1 968, ainda o Decreto nQ 63.164, de 26 de agos-
to, trouxe novos encargos que deveriam ser cometidos ã autar-
quí a, dispondo sobre a exploração e pesquisa na plataforma
submarina, nas águas do mar territoria1 e nas águas interio -
res do Brasil.

Em 1 969, o Decreto n9 65.005, de 18.08.69, regula-
mentou as operações para a pesca comercial, dispondo sobre ag
torizações para embarcações pesqueiras, operações de embarca~-
çoes de pesca, empresas pesqueiras e o Registro Geral da Pes-
ca.
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Em 1 970, o paIs assistiria a sanção do Decreto-lei n9

1.098 de 25 de março, o qual alterou os limites do mar territo-
rial para uma faixa de duzentas (200) milhas de largura a par -
tir do litoral continental e insular do Brasil.

Em 1 970, o Decreto n9 68.459, de 19 de março,deu nova
regulamentação à pesca, objetivando o aproveitamento racional e
a conservação dos recursos vivos do mar territorial brasileiro,
dispondo sobre os assuntos abrangidos pelo Decreto n9 65.00S,de
18.08.69, que revogou, mas trazendo outros encargos novos, in-
clusive os da Fiscalização da Pesca.

Numa análise critica desde a sua criação, em 1 962, a-
té 1 971, a SUDEPE não concretizou nenhum resultado de ação ad-
ministrativa que consubstanciasse os dispositivos da Lei Deleg~
da n9 10, demonstrando sua atuação nesse período, que a autar -
guia estava despreparada para o exato cumprimento das suas atri
buições legais, decorrendo esse despreparo de uma série de e~í
vocos e fatos.

Em todo o perIodo considerado, a SUDEPE não definiu
claramente os seus objetivos gerais e específicos e nao tendo
fixado estes não poderia jamais elaborar planos e programas ra-
cionais, da mesma forma como não se estruturou de forma adequa-
da ao cumprimento das suas finalidades. Criada em 1 962, some~·
te em 1 968 submeteu ã Presidência da República um primeiro do-
cumento de estrutura básica, de que resultou o Decreto 62.759 ,
de 22 de maio de 1 968. Essa estrutura, todavia, não foi im-
plantada senao parcialmente, do que decorreu uma distorção,cuja
correçao v1.ria a ser tentada em 1 '971, através do Decreto 68440,
de 29 de março. (5)

Em duas oportunidades, a SUDEPE tentou elaborar o Pla-
no Nacional de Desenvolvimento da Pesca (PNDP), referido no tex
to da Lei Delegada n9 10. Em nenhuma dessas oportunidades

(5) A nova estrutura básica da SUDEPE foi, estabelecida pelo De
ereto n9 73.632, de 13 de fevereiro de 1 974.
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conseguiu aprovação e, embora tentasse executar o 29 PNOP, a
experiência mostrou que a tentativa foi vã, inclusive porque
as metas objet1vadas naquele plano, na opinião de especi~lls-
tas, careciam de suporte técnico.

~ Na área das pesquisas, a falta de diretrizes
e políticas adequada~ente formuladas ocasionou uma situação -
descoordenada em que a SUDEPE, não orientava, não dirigia ,
nem controlava propriamente as pesquisas pesqueiras. Estas,
por não terem sido desenvolvidas segundo caráter sistêmico,l!
mitavam-se a convênios de interesse de outras entidades.

Na área dos incentivos fiscais, esse desprep~
ro levou a autarquia à aprovação de mais de uma centena de
projetos, representando investimento de vulto bastante aprec!
ãvel, sem o estabelecimento de polIticas e normas adequadas •
Além da inexistência de uma política de investimentos, e de
nenhuma metodologia de apresentação, a análise, acompanhamen-
to e controle dos projetos era mais de cunho juridico do que
técntco e econômico.

Apesar do evidente impulso das empresas de
pesca e industrialização do pescado como consequência da apli-
caçao dos recursos financeiros decorrentes dos incentivos fis-
cais, não havia na SUDEPE qualquer orientação para equaciona -
mento e busca de soluções alternativas do prOblema de formação
e aperfeiçoamento de mão-de-obra especializada para as ativida
des pesqueiras. Nessas condições, as ações da entidade eram
esporádicas, restringindo-se a cometimentos de pouca monta, ao
mesmo tempo em que outras entidades, por iniciativa própria,v!
nham realizando esporadicamente cursos de formação aparentemen
te sem nenhuma interferência da SUDEPE.

No que tange ao poder de fiscalização da ativ1
dade pesqueira e a ação normativa,embora mais aliviada pela a-
tenção que lhe tinha sido dispensada, não se pode atestar que



I1

M. A. - 5UI'ERINTENOtNCIA DO DlSlHVOLVUIIlENfO I'IA I'QCA

.'22

fosse adequada. O c~po, extenso e complexo, abrange desde os
aspectos legais aos técnicos e cientlfieos da atividade pes-
queira. A autarquia emitiu uma série bastante extensa de Por-
tarias, das normas pertinentes ao exerclcio da pesca e à fisca
lização, as quais eram periodicamente revistas, corrigidas e
atualizadas. Entretanto, o mesmo não se pode afirmar em rela-
ção às leis aplicáveis à Pesca, de cuja revisão e atualização,
embora obrigação lns'titulda em Lei I não foi objeto da SUDEPE •
No tocante ao Regulamento Geral da Pesca, verificou-se a falta
de um trabalho de motivação dos pescadores, armadores e indus-
triais para legalização de suas situações perante a SUDEPE I o
que redundava em pouca eficácia da função de Fiscalização.

No que diz respeito à assistência técnica â Pesca, a
SUQEPE não tinha ainda definido o seu conteúdo, nao havendo
qualquer ação programada da autarquia nesse campo de ação.

A função de assistência econômica e social aos pesc~
dores, tal como definida na Lei, vinha sendo executada de for-
ma incipiente e precária, sendo que as atividades de revenda
e financiamento se encontravam praticamente paralizadas.

Outro fator que contribuiu acentuadamente para a si-
tuação encontrada na SUDEPE,em 1 97l,pode ser considerada a
descontinuidade da sua direção, bem como uma queda no valor
real dos ~ecursos que lhe foram atribuldos, oriundos da União,
COM verbas irrisórias, apenas parà custeio, sem qualquer dota-
-çao.para investimentos, como ocorreu em 1 971.

Na esfera da administração adjetiva a situação era
das mais precárias, tanto na área da contabilidade como na de
Administração do Pessoal, onde os servidores originários dos
três órgãos de cuja fusão resultou a SUDEPE ainda não tinham
sido organizados em um quadro único conforme dispunha a Lei I
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fato que, evidentemente, causou prejuízos, alguns insanáveis
aos funcionários. Devido a esse atraso,tambérn, a SUDEPE ain-
da não se achava integrada ao Sistema do Pessoal Civil{SIPEC),
fato que causou desmotivação e consequentemente baixa capaci-
tação da força de trabalho.

As atividades de Pessoal limitavam-se às tarefas ro
t1neiras dos registros e controles imediatos, não se identifi
cando qualquer ação que objetivasse a melhoria da capacitação
dos servidores.

Embora possuindo um número razoável de pessoas adm!
tidas sem vinculo empregatlcio, pagas mediante recibo e às
quais não era reconhecido qualquer direito 4e natureza traba-.
lhlsta e social, constatou-se também que a ~UDEPE sofria da
insuficiência desastrosa de pessoal técnico especializado I

principalmente de nlvel superior, para atender às atividades
mais relevantes, como as de planejamento, pesquisa técnico-e!
entlficas e outras diretamente relacionadas ao desenvolvimen-
to econômico do paIs.

Por outro lado, a falta de uma imagem positiva pro-
vocou o natural desinteresse da parte dos contribuintes em 0E
tarem por investimentos na área da SUDEPE, em tal ordem que
de cerca de 1 bilhão e cem milhões de cruzeiros de valor dos
projetos 'aprovados, essas liberações somavam apenas cerca de
seiscentos milhões de cruzeiros.

Todos esses fatos levaram com toda a certeza, a que
as atividades pesqueiras não fossem siquer consideradas,quan-
do da elaboração do documento oficial "Hetas e Bases para a
Ação do Governo" que tinha por escopo orientar toda a açao
governamental para o Desenvolvimento Econômico. Ao chegar aO
Congresso Nacional para exame, o Plano Nacional de Desenvolvi
mento Econômico foi aprovado com a recomendação de que o Po -
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Poder Executivo fizesse nele incluir "as atividades da Pesca,
de modo a transformá-Ios em curto prazo em atividades expres-
vas". Isso obrigaria a SUDEPE a elaborar o Plano Nacional de
Desenvolvimento Pesqueiro que passaria a integrar o I - PND -
1 972/1 974.

Face à sftuação encontrada na SUDEPE, ao iniciar a
sua gestão, o novo Superintendente, Or. João cláudio Dantas
Campos, solicitou ao então Escritório da Reforma Administrati
va, do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, assis-
tência técnica para reforma administrativa. Em decorrência I

surgiu o Programa SUDEPE -, com a participação de uma equipe
técnica da Fundação Getúlio Vargas, que elaborou um extenso e
cQmpleto diagnóstico sobre as atividades fins e meios da
SUDEPE, do qual restavam vários Projetos.

Foram revistos todos os projetos (137) de concessão
de incentivos fiscais, elaborado o diagnóstico do órgão de o-
perações , a fim de torná-Io mais dinâmico, e preparada uma
metodologia relativa a apresentação de projetos para fins de
concessão de incentivos e os roteiros para análise, concessão
e acompanhamento de projetos.

Cumpre destacar ainda uma solução realIstica e mais
eficaz ao problema da assistência médica, hospitalar e ambula
torial aos pescadores e seus fam'1liares, a qual passou a ser
p~estada através do INPSi inclusão dos pescadores nos benefI-
cios da previdência social, através do PRORURAL; e o preparo
de um ~nual de normas básicas, visando uma fiscalização mais
eficaz da Pesca.

Em 9 de maio de 1 972 - atendendo a exposição con-
junta dos Ministros da Agricultura e da Fazenda, ressaltando
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que "o estímulo fiscal a todos os setores "incu1ados a pesca
constitui urnadas premissas básicas que virá permitir a conso-
lidação e expansão da indústria pesqueira no Brasil" - o Pres!
dente da República assinou o Decreto-Lei" n9 1.217, com vigên -
cia a partir de 01 de janeiro de 1 973, prorrogando até o exer
cIcio de 1 977, inclusive, todos os benefIcios fiscais acima
referidos.

Visando ainda ao interesse da indústria pesqueira ,
foi assinado o Decreto nQ 70.885, de 28 de julho de 1 972, que
regulamenta a isenção do Imposto Único sobre Combustlveis e
Lubrificantes LIquidos e Gasosos incidente sobre o combustIvel
consumido por embarcações de pesca e as afretadas por empresas
brasileiras, cujo produto for destinado, no todo ou em parte ,
ao'mercado externo.

A partir de setembro de 1 973, a nova Direção da
SUDEPE, procurou, na medida do posslve1, seguir as recomenda-
ções do "programa SUDEPE", com prioridade absoluta para a II~

finição da Estrutura Organizaciona1 da SUDEPEl1i "Administra -
ção dos Incentivos Fiscais'1 e a elaboração do "P1ano Nacional

-de Desenvolvimento da Pesca".

Entre as providênclas tomadas podem ser relaciona -
das:

a identificação em caráter preliminar de uma Po1!
tica da Pesca, com vista à elaboração do Plano Na
ciona1 de Desenvolvimento da Pesca (PNDP).

- a formação de um Grupo Técnico para elaboração do
PNDP, a ser integrado na área de Agricultura e A-
bastecimento, visando o II PND (1 975/1 979).

- a formação dos grupos de auditoria técnica para a
valiar os resultados dos Projetos implantados e
em execução (incentivos fiscais).
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- a definição dos tipos de Projetos que 1nterêssem
ao desenvolvimento da pesca - para fins de dedu-
ção do impósto de renda (Faixas de prioridade
Portaria M.A. n9 370, de 22 de outubro de 1 973)

- revogação, por unanimidade, dos membros do Cons~
lho Deliberativo da Resolução n9 33, que permi -
tia que.financiamentos fossem tomados como recu!
sos próprios para efeito de contrapartida aos re
cursos de incentivos.

- o estabelecimento de critérios e mecanismos para
análise e aprovação dos projetos de desenvolvi -
mento da pesca.

- a definição de uma estrutura e meios para que a
SUDEPE possa analisar, aprovar e acompanhar a im
plantação dos Projetos, bem assim avaliar siste-
maticamente os resultados.

- a organização de um Grupo para estudar a legisl!
ção aos incentivos fiscais de maneira a ajustá -
Ia aO$ interêsses da polltica de Desenvolvimento
da Pesca, considerando a recente prorrogação dos
incentivos fiscais até 1 977.

- a organização de um Grupo para definir todos os
problemas relativos à ~~inistração de Pessoal
em especial·visando a organização do Quadro de
Pessoal quanto a cargos e funções de Direção
Chefia e Assessorarnento.

Há no entanto necessidade de se dar continuidade à
modernização da SUDEPE, de maneira a capacitá-Ia ã implemen-
tação do Plano Nacional de Desenvolvimento da Pesca, e para
que não se repitam as frustrações havida.s nas
anteriores,

programaçoes
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Isso no entanto, só será possivel, dotanio o
órgão de recursos financeirQside maneira a retirá-Io da pare!
rnôniade recursos humanos e materiais em que se encontra, co-
locando-o nas suas exatas proporçoes e na dimensão dos empre-

-endimentos a que se propoe a realizar.

l\.téentão I devido à inexistência de planos e
programas, ã falta de diretrizes e ã omissão âe pollticas ge-
rais e especIficas, a autarquia não tinha como argumentar e
justificar a solicitação de recursos financeiros; tendo seus
orçamentos, desde 1 962, o crescimento vegetativc indispensá-
vel para cobrir os acréscimos da inflação.

Atualmente, no entanto, a existência de uma
polltica da Pesca, definida através dos programas prioritári-.
os de "Pesquisa e Tecnologia Pesqueira"; "Formação e Capacit~
ção de Recursos Humanos"; "Valorização da Pesca Artesanal " i

"Fiscalização dos Recursos Pesqueiros"; "Terminais Pesquei-
ros": e "Fortaleci dustrial", poderá permitir
a que a SUDEPE marque expressivamente sua presença no setor ~
gropecuário brasileiro, e como tal exigir tratamento ã altura
da dimensão de suas finalidades.
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1.2 - ASPECTOS ECONOMICOS DO DESENVOLVIMENTO
DA PESCA NO BRASIL

1.2.1 - Evolução da Economia Brasileira;
O Setor Agrlcola e a Pesca

No perlodo 1 960/1 970, as taxas médias de eres
cimento global e setoriais do Brasil foram bastantes expressi -
vas quando comparadas aos demais paIses, tendo o Produto Inter-
no Bruto crescido a uma taxa média anual de 6%, o setor indus -
trial a uma taxa de 7%, o de serviços 5,5% e o agrIcola 4,4 % •

Em comparaçao coro a década anterior, somente o
setor agrlcola manteve o ritmo de cregcimento, verif~cando - se
uma'queda no ritmo de crescimento dos demais setores principal-
mente em consequência de dois conjuntos de fatores. {6}

lia}da crise sócio-econômica do perlodo 1 962 /
1 965, que prejudicou o crescimento da úl-
tima década".

"b} do grande estImulo à industrialização com
substituição de importações, que possibili-
tou o alcance de altas taxas de crescimento
do setor na década dos cinquenta".

O setor agrlcola apresentou comportamento sem-
pre ,favorável, tendo o crescimento real do produto agrlcola ev~
luldo a uma taxa média de 4,4% na década, sempre superior ao
incremento médio da população brasileira que já foi de 2,9%.

Atividade integrante do setor primário, a pes-
ca tem podidO acompanhar o comportamento do setor agríCOla com
taxas sempre crescentes e ligeiramente superiores a da agricul-
tura e pecuária. Assim é que, de 0,75% em 1 955, o valor da

(6) Ribeiro, Sylvio Wanick - tiDesempenho do Setor AgrIcola - Dê
cada 1 960/1 970 - IPEA - Série Estudos para o planejamentõ
nQ 6 - Bras{lia/l 973.
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produção pesqueira passou a representar 1,89% da Renda Interna
do Setor Agrlco1a a~ 1 970, o que significa um acréscimo de 152%
na participação relativa.

Com respeito ã Renda Interna Nacional, nao obs-
tante tenha decrescido a fração gerada no conjunto do Setor Pri-
mário, na década 1 990/1 970, o comportamento da pesca manteve -
se crescente.

Em 1 961 a pesca participava em 0;35% da Renda
Interna Total e em 1 969 contribuia com 0,40% com uma diferença
acentuada: A Fenda Interna Total em 1 961 era de 3,4 bilhões de
.cruzeiros e a pesca de 12 milhões, no entanto, em 1 970, a Renda
Interna alcançou 103.815 bilhões e a.participação da pesca atin-
giu 421 milhões de cruzeiros.

o aumento anual da oferta do pescado,neste mes-
mo perlodo, foi a razão de 6% ao ano, o que significa tecnicarnen
te, que cada brasileiro tem a sua disposição o dobro de pescado
que tinha há 10 anos, levando-se em conta que o crescimento demo'
gráfico neste perlodo foi, de 2,9% ao ano.

r
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1.2.2 -.Produção

a) Produção Mundial

A análise da produção mundial de pescado I em
termos de captura e desembarque, segundo os dados colhidos nos
últimos anos, indicam tendência crescente, apesar do decllnio
sofrido em 1 969, ten~o a produção, no decorrer da década 1 960/
1 970, duplicado passando de 33.490 mil toneladas em 1 960, para
69.800 mil toneladas em 1 970.

Dentre os continentes destacaram-se Âsia e Eu
ropa, contribuindo com mais de 50%, embora apresentassem maior
índice de crescimento a América do Sul (notadamente Peru) e Â-
sia (Japão). Seis (6) países sâo responsáveis por quase 60% da.produção mundial, com o Peru liderando (12.613 mil t), em 1 970
a captura destinada em sua maior parte Ã: .produção de farinha de
peixe, seguido o Japão, (9.308 mil t)~ União Soviética ( 7. 252
mil t), China Continental (6.255 t): Noruega, (2.980 mil t) e Es
tados Unidos (2.714 mil t).

Segundo estudos desenvolvidos pela FAO, a caE
tura na década 1 970/1 980 não deverá apresentar as mesmas ta-
xas elevadas de crescimento, embora alguna patses como a União -
Soviética e outros em menor escala na América do Sul, Oriente Mé
dio, Âfrica e Oceania possuem excelentes condições potenciais p~
ra propiciar um incremento expressivo na produção.

b) Produção Nacional

A produção do pescado no Brasil· evoluiu no p~
rlodo de 1 939/1 971, à uma taxa média anual de 5,4% com a pro-
dução pesqueira se situando, em 1 971, em torno de 600.000 tone-
ladas anuais.

A evolução da produção pode ser analisada e
conotada com alguns marcos institucionais que, de alguma rnanei-
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ra pudessem ter influído nos pequenos incrementos verificados ,
mesmo sabendo que esses são resultantes menos de uma melhoria
na tecnologia de captura do que. o simples aumento vegetativo
dos fatores disponíveis, pescadores e embarcações.

Assim, no período 1 939/1 961, relativa as ati
vidades desenvolvidas. pela antiga Divisão de Caça e Pesca, a
produção total atingiu aproximadamente a 330.000 toneladas, po-
dendo ser identificados três segmentos característicos em rela-
ção à crescente expansão da produção: 1 939/1 946, em que a ta-
xa geométrica anual de crescimento é de 2,1%; 1 947/1 955, em
que a taxa é de 4,0% e finalmente no período 1 956/1 961 que a-
tinge um incremento médio anual de 8,8%.

No decorrer do períodO ohservam-se pequenos de
crementos na produção, dos quais o mais relevante e o de 1 944,
provavelmente em face das condições impostas pela guerra, deter
minando uma redução bastante sensível na pesca, seja pela falta
~e equipamentos, ou pelos preços proibitivos que esses equipa -
mentes atingiram, ou ainda pelo racionamento do combustível.

A segunda fase na evolução da economia pesquei
ra - 1 962/1 966 - situada entre dois eventos de importância- a
criayio da ~UDEPE e a promulgação do novo CÓdigo de Pesca é
marcada no inicio por um expressivo increMento na produção 50-
frendolia~iro declínio por ocasião das alterações po1Itico-ec~
nômí cas de 1 964/1 965 com reflexos na.economia brasileira como
um todo. No perlodo a produção de pescado cresceu a uma taxa
média Anual de 5,5%, atingindo a produção global, o total de
435.000 toneladas.

A produção global, a partir de 1 967, mostrou,
desempenho favorável, havendo um crescimento ao longo do perío-
do de 42~ e um incremento médio anual de 6,6%.

Dentre os recursos pesqueiros provenientes de
diferentes ambientes aquáticos, os marinhos são os de maior im-
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portância, considerando as possibilidades que oferecem para a
exploração em bases industriais, em face da existencia de uma
oferta permanente para o abastecimento do mercado interno e for
maçao de excedentes para exportação.

Os recursos de águas estuarinas e interiores a
presentam, no entanto, forte conotação social, pois fornecem 0-
cupaçao estacional e alimento para as populações litorâneas e
rurais.

Na composição do pescado, os peixes de água
salgada, apresentaram no período 1 967/1 971, uma participação
superior a 60%, tendo alcançado, em 1 971, 69% dos desembarques
com 411.382 toneladas.

Os peixes de água doce e os crustáceos,com pa~
ticipação respectivas de 15 e 13%, seguem-se em importância,te~
do os mamíferos aquáticos, moluscos, quelônios, algas e outros
uma contribuição inexpressiva, correspondente a 3% dos desembar
ques.

No mesmo período, a sardinha foi a espécie ma-
~s capturada no paIs, representando em 1 971, 23% da produção -
total brasileira de pescado, com 132.027 toneladas, seguindo-se
° ca~arão com 44.357 toneladas, ou seja, 6% da produção Nacio -
nal.

Apesar da lagosta ter representado em 1 971, ~
pen~s 2% da produção total, ela constitui o Item mais importan-
te das exportações brasileiras de pescado.
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PERtOVO TONfLAVAS 1NVrCE VARIAÇÃO ANUAL VALOR

(%) {CIL$ .tOOO}
.,~~ •••• : ••••• = •••• ==a••••=.:a=:=a#=#••#~.=.~#~=.~C%===:=~•••#==t==#=~••~=c=~~
1.962 413.000 399,9 25,1 23.240

1.963 421. 000 407,6 1,9 39.552
1.964 333.000 322,4 - 20,9 59.370

1. 965 377.000 365,0 13,2 100.985

1.966 436.000 422,2 15,6 160.914

1.967 429.422 415,8 -. 1,5 213.246
1.968 500.387 484,5 16,5 302.829

1. 969 501.197 485,3 0,2 421. 475
1.910 526.29'1 509,6 5,0 498.611

1.971 591. 543 572,8 12,4 856.605
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PRINCIPAIS ESPtCIES=::======: ==:=====

(Em tone!acúu )

ESPtCIES 1. 967 1.968 1. 969 1.970 1. 971

_===::=%===:=#2==.S====:===========:=:========:==e::=~::~==#===:~====:======:aa~==~=z==
PEIXES 271.081 316.857 314.892 355.774 411.382==~=== :::::::=== :=t::::== ===s:::= ====Jt== ::#:::==::1&

Saltcünha 87.981 90.910 109.909 95.492 125.460

Tainha 22.372 23.915 23.935 54.875 23.980

Coltv-Ú1a 46.188 47.766 35.861 40.148 49.243
Mruuza 100 7.8Z8 8.088 16.124 18.245
Saglte 22.•439 17.731 17.498 16.003 26.185.
Enc.hova 5.715 13.250 14.335 16.097 27.752

P~c.a.da 13.221 20.339 16.423 13.351 20.659

Ou;tJto~ 79.0'1.0 95.112 88.843 103.018 179.858

CRUSTÁCEOS 55.564 70.814 19d~g 64.044 76.693=:::::=:===z ===:%= =::===~ ====== =:=a=::
Camaltão 31.160 47.065 44.003 43.676 44.357
CaJUJ.nguº-io 13.171 16.388 15.909 13.940 18.147

Lago6.ta. 2. 511 3.214 6.321 3.242 11. 006

SVL.i. 2.613 3.804 4.051 3.154 3.103

.'.IM!fFEROSAOUÁTICOS MO LUSCOS========= =~= ===::=' ========

~ ()UELDNIOS 12.170 15.044 12.256 12.926 15.569~======== ====== ====== ;;-=::== ====== :::::::

6a.tW 6.796 8.400 1.607 8.020 9.750

MaJU..6c.o 3.769 3.051 2.219 2.122 3.550

Ou:UW~ 1.605 3.593 2.439 2.184 2.269

103.649======= 93.548=:==== 87.899:=====

T O T A L 429.422 500.367 501.197 . 526.292 591. 543

Fonte : ETEA
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1. Potencial Pesqueiro Harinho

c) Produção Regional

A concepção de que a existên.cia de uma fronte!
ra marltima de cerca de 7.548 Km implica necessariamente na ~
x1stência de inesgotável potencial pesqueiro, tem criado uma i
magem de que a pesca é um setor altamente rentável, proporcio-
nal somente ã massa de investimentos nela aplicados.

As pesquisas e observações feitas até o momen-
to indicam uma situação oposta, ou seja, a costa brasileira, à
exceção de alguns trechos é escass~ em recursos pesqueiros. E~
ta constatação não implica em afirmar que a produção de pesca-
do no Brasil não possa sofrer um aumento significativo. Os're
cursos pesqueiros brasileiros não são bem çorillecidos. A neces
sidade de pesquisas é reconhecida por todos que participam do
Setor. Convem, entretanto, observar que daI inferir a existê~.
cla de potenclalidade excepcional é uma concepção extremamente
otimista.

Com caracteristicas nitidamente extrativas, a
pesca é praticada ao longo de todo o litoral brasileiro, exi -
bindo um grande número de espécies, das quais poucas apresen -
tam rend,imentos e potenciais de estoque capazes de merecer uma
atenção econômica do ponto de vista industrial.

Devido a condicionamentos naturais praticamen-
te imutáveis, as espécies têm sua dlstribuição e ocorrência di
tadas pelas "leis" da oceanografia da pesca. Deste modo, por
exemplo, a Iisardinha fi depende da ressurgência no Centro-Sul e
Sul, enquanto que a "merluzau (pelo me~os no que se refere à
sua captura em águas territoriais brasileiras) depende das in-

-vasoes regulares da Corrente das Malvinas.

Além da "sardinha" e da "merluza", outras esp§.
eies de interêsse econômico formam cardumes que possibilitam -
as chamadas pescas alternativas, isto é, a captura da "naí.nha"
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e da "anchova" por traineiras e a da "corvina" e da "pescadinha"
por arrasteiros.

convém ressaltar que, em termos de um desenvolvi
mento da produção de pescado, apenas a "sardinha" e a Itmerluza",
somadas aos produtos das pescas alternativas, oferecem condições
para substanciais a~entos dos esforços de captura, desde que o-
correm em grandes cardumes ainda parcialmente explorados.

No tocante às demais espécies como os "peixes f..!.
nos", o "camarão" e a IIlagosta", embora tenham grande significá!!
cla em valor, não podem suportar uma exploração muito mais efici
ent~ {o que provavelmente induziria a rendimentos deccescentes
já que sua ocorrência ê bem menos pronunciada que a dos peixes
de cardume. Racionalmente, os esforços de pesca tenderão a se
concentrar nas espécies de grande estoque ou de alto interêsse e
conômico. Se a lista de peixes produzidos no Brasil é imensa ,-isto se deve em parte, a maior variedade da fauna tropical, mas
em parte ainda maior à partiCipação, ainda importante, do artes~
nato.

Uma análise da produção mostra que a pesca in-
dustrial já se concentra em um número mais z'eduaí.do de espécies:
é a sua lei própria. A segunda lei básica da pesca seria a homo
geneidade da frota. Evidentemente~ na fase de transição em que
se ~ncontra o setor e, em vista da inexperiência dos armadores ,
as frotas industriais ainda exibem uma variedade de tipos que I

simplesmente, não pode persistir (como não persistirá a vaidade
de peixes produzidos). Por exemplo, enquanto que em urna análise
de de uma frota pesqueira já racionalizada encontra-se uma corre
lação quase perfeita entre a potência do motor e quase todas as
características do barco - e principalmente a capacidade do
paiol - as frotas brasileiras ainda mostram uma dispersão que,se-apenas contabilizada, forneceria imagens falsas e inadequadas a
elaboração de modelos básicos extrapolãveis.
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zao é simples: pois, corno já foi dito, cada espécie tem
seu habitat geográfico condicionado pela ecologia. O
co que a explora é concebido para capturá-Ia. O método

o
bar-

de

A terceira lei da racionalização é a concen-
tração da pesca industrial nas bases mais adequadas. A ra -

captura é imposto pelos hábitos da espécie. O barco de pes-
ca, primordialmente um instrumento de captura, está concebi-
do para capturar b~n. Mas êle tem após a captura, inevita -
velmente, a missão de transportar sua carga a uma base. Con
cebido para a captura, raramente é adequado para o transpor-
te. Então, a lógica econômica leva-lo-ã a procurar uma base
o mais próximo possIvel do pesqueiro. Dois novos fatores
concorrem poderosamente para essa concentração em bases. O
primeiro é que uma proporção cada vez maior do pes~ado não.é
mais oferecida ao consumo, "in natura", mas industrializado,
sendo, por esta razão, natural que as facilidades industri -

#ais se concentrem. O segundo, e a facilidade do transporte
rodoviário.

Essas são tenàências universais, a que a pe~ .
ca obedece a medida que se industrial~a.

Estão acontecendo no Brasil, como aconteceram
no mundo inteiro.

Assim, a frota de arrasto originalmente base-
ada no Rio de Janeiro, de deslocou (ou, pelo menos, se deslo-
ca grande parte do tempo) para o porto do Rio Grande, que es-
tá o mais próximo do peixe de arrastoi e foi no Rio Grande
que se desenvolveu a maior concentração industrial do pescado
de arrasto, quase todo, aliás, exportado para o norte por via
rodoviária.

Também, a frota de traineiras - especializada
em sardinhas se concentrou no Rio de Janeiro e, em Niteró1 e
no ~io de Janeiro se concentraram as indústrias de enlat~en-
to. Santos e Santa Catarina são, entretanto, bases igualmen-
te adequadas e até mesmo mais favoráveis para a pesca alterna
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·nha, ainda hoje concentrada
buscar o peixe em Abrolhos,
proximando-se do pesqueiro.

no Rio de Janeiro, de onde vai
se desloque mais para o norte, ~
Poderá manter-se no Rio de Ja-

tiva que fazem as traineiras numa pequena parte do ano: da
tainha e da enchova.

Deste mOdo, é fácil prever que a frota de 11

neiro a pesca chamada "do Mar Novo", mas a pesca de .Abrolhos
(~le já se começa a fê.zera partir de Vitória) I procurará u-
rnabase ainda mais próxima, no sul da Bahia, tão logo se con
clu&ca...:ljodovialitorânea e se organize um porto razoável
região.

na

Tudo.isto deve ser 'levado em consideração. I

pois, antes de serem estudados os diversos aspectos da produ
ção regional, tem-se que conhecer as condiçôes de contorno!
nerentes à captura, que afetam significativamente toda a li-
quidez do sistema.
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AS GERAIS

CONVENçõES
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Região Norte : compreende os Estados do Amazonas, Acre e Pa-
rá, além dos territórios de Amapá, Roraima e Rondônia.

A grande naioria das capturas provém da pes-
ca de â~~a doce praticada nos numerosos rios do sistema ama-
zônico. A pesca maritima é realizada somente por pescadores
artesanais que viv.em em pequenas colônias costeiras quase
sem comunicação com o resto do paIs. Existem ~~arcações de
transporte, as geleiras, que compram (geralmente à base de
troca) o pescado nos núcleos artesanais, tanto dos rios como
na costa.

A pesca de água doce ocorre preferentemente
na época denominada "verão" (maio a novembro), que correspo.!!.de ã temporada de menores chuvas na parte sul do Amazonas .•
Durante êsse perlodo os rios e igarapés mantêm cursos de á-
gua normais, proporcionando condições mais fáceis aqueles
que se dedicam à atividade pesqueira.

A pesca marítima, até a promulgação do Decre
to-lei das 200 milhas, era somente praticada por barcos carn~
roneiros estrangeiros, baseados, em sua maioria em, Pararnar!
bo no Surinam, tendo tarr~émsido assinaladas incursões de
barcos da Europa e Âfrica.

No momento, mercê dos acordos internacionais
de pesca, 260 barcos estrangeiros dedicam-se à captura de
árrasto do camarão na costa do Amapâ, com rendimentos superi
ores aqueles obtidos no Golfo do ~léxlco, embora inferiores
aos ~os PacIfico Sul Oriental. Ao lado de barcos dos USA
(168); Trinidad-Tobogo (40); Surinam (20) e Barbados (lO),e~
contram-se 125 camaroneiros brasileiros.

As possibilidades de contar com bases adequa
das na costa reduzem-se, no mOMento, a Belém, não só pela si
tuação relativamente próxima ã costa, como também, por con -
tar com os chamados "elementos básicos" para a operação de
frotas e indústrias: mão-de-obra (ainda que de baixa capaci-
taçãc), águat fôrça elétrica, infra-estrutura de cOMerciali-
zação e infra-estrutura social. As empresas ai sediadas de-
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d1cam-se à captura do camarão e do "catf1sh" (bagre ou piramut~
ba). A cidade de Macapá, situada a margem norte de desemboca -
dura do Amazonas, tem como porto mais próximo o de Santana, di!,
tante 25 quilômetros, que é operado pela ICOMI. Apesar de pos-
suir molhe flutuante, água, energia, e uma vila residencial,fal
tam-lhe, outros elementos básicos, o que constitui grave incon-
veniente, além da existência de fortes correntes contrárias du-
rante grande parte do ano na desembocadura do Amazonas.

A produção de pescado na região Norte evolu-
iu de 51.833 t em 1 970 para 58.020, o que representa um incre-
mento médio anual de 1,07%.

A composição do pescado, tem nos p~ixes de ã
gua âoce, o seu grupo mais representativo dos quais destacam-a,e
a Piramutaba (6.622 toneladas em 1 971) e o Pirarucu (2.658 to-
neladas, no mesmo perlodo) .

Seguem-se em importância, os crustáceos (ca-
marão) e as Pescadas; estas, as únicas espécies expressivas de
ambiente marinho. Os moluscos apresentam apreciável participa-
çâo relativa na produção nacional, situando-se logo abaixo das
regiões Nordeste e Sul.



AVALIAÇÃO VO POTENCIAL PRESENTE P[ EXPLORAÇÃO VOS RECURSOS PESQUEIROS

REGIÃO NORTE
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_ (8) _
~eqiao Nordes~ : encontram-se agrupados nessa reqiao todos os
Estados costeiros compreendidos entre a Babia, ao sul e o Mara
nhão ao norte.

Essa região é comparativamente pobre em ~espe-
cies de pescado do.tipo Hmassivo". A temperatura alta das á-
guas, com pouca disponibilidade de oxigênio e matérias nutrie~
tes, além de grandes setores da plataforma serem de fundo cora
lltico, constituem limitações consideráveis ao desenvolvimento
pesqueiro da região, excetuando~se o Haranhão que oferece pos-
sibilidades para a pesca de arrasto de camarão.

Dentre os recursos.pesqueiros provenientes de
diferentes ambientes aquático, os marinhos são os mais impor -
tantes, pelas possibilidades que oferecem para a exploração em
bases industriais, contribuindo fortemente para o abastecimen-
to do mercado regional, bem como oferecendo excedentes para a
exportação. Em termos regionais, eles representam a maior paE
te, seguidos da produção de águas interiores e dos estuários.

No sistema artesanal de produção de pescado m~
rinho no perlodo 1 960/1 971 as principais espéctes capturadas,
segundo volume de desembarque foram: crustáceos (camarões)ipei-
xes (bagresi caçõesi canurupim; cavala; corvinai pescada: ronc~
dor; sardinhas; serra e voador); cabendo ao sistema de pesca. in
dustrial, a produção de crustáceos (lagostas); peixes (atuns e
pargo); rnamlferos (baleias).

A pesca do "pargo" com aparelho de linha e a
captura de lagostas, por meio de covos, constituem os principa-
is recursos pesqueiros costeiros conhecidos e explorados indus-
trialmente, sendo o pargo também capturado em água oceânica.

Nessa região, a pesca de lagostas é realizada ,
em fundos ondulados de algas calcáreas, nas profundidades de
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20 a SO metros raramente realizam-se pescarias em maiores pro·
fundidades, embora fossem bem produtivas. Nessa exploração,
duas espécies de lagostas são capturadas: a lagosta vermelha
e a lagosta verde. A primeira se concentra em fundos de
gas caleáreas, mais afastadas da costa, podendo viver em

al--a-
quas mais rasas, sendo encontrada em profundidades que variam
de 10 a 100 metros. A lagosta verde se encontra em fundos de
algas calcãreas mais próximas da costa, podendo viver em á-
guas litorâneas. t encontrada desde a zona das marés, até a
profundidade de 50 metros. nA exploração do pargo permitiu a
diversificação de atividades das empresas lagosteiras estando
sua intensidade relacionada com as flutuações da produção de
lagostas".

Entre os recursos 0ceânicos, o atum já ocupou.um luçar destacado na década 1 950/1 960 com o baseamento de
atuneiros japoneses no porto de Recife. Essas atividades en-
contraram um decllnio "por razões de ordem sócio-polItica, r~
sultando no deslocamento da frota para outras bases, em torno
do Atlântico Tropical. Em relação ã baleia, Cabedelo na Pa-
ralba ocupa lugar de destaque/com a existência de uma estação
terrestre de tratamento.

-A pesca de aguas interiores exerce grande in-
fluência regional peloDNOCS, e propiciando uma nova fonte de
renda para a propriedade rural brasileira. Ela apresenta ca-
racterlst1cas muito variadas, sendo praticada ao longo dos
rios e represas existentes. Constitui nitidamente uma ativi-
dade de subsistência, apesar dos proqressos observados nas
capturas efetuadas principalmente nos açudes pUblicos. Em
volume de produção, e considerando-se o perlodo 1 960 / 1 971

t8) Pinto Pa1va, F.Bezerra e Fonteles Filho - "Tentativa de A
valiação dos Recursos Pesqueiros do Nordeste Brasileiro v
in "Perspectivas do Desenvolvimento do Nordeste até 1 980
Agricultura - Torno 111 - Pesca" - Ministério do Interior,
Banco do Nordeste do Brasil S/A - ETENE - Fortaleza, Cea-rã - 1 971. .
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as principais espécies estuarianas capturadas no Nordeste bra
·sileiro, em volume de produção foram: crustáceos (caranguejos
e siris); moluscos (sururu); peixes (tainhas).

em destaque deve ser dado às algas marinhas I

das quais existem no Nordeste, 21 espécies de interesse indu~
trial, já havendo sua exploração no litoral do Rio Grande do
Norte, visando a produção de algimatos. (agar-agar; agaróide:
mucilágos).

o centro de recepçao de pescado mais importa~
te da região é, atualmente, Fortaleza, onde se localiza iropo!
tante núcleo industrial dedicado ã· captura de lago~ta, volta-
do fundamerrt.a Iment;e ã exportação para os Estados Unidos.

A produção de pescado no Nordeste brasileiro
alcançou em 1 971, 139.597 toneladas correspondendo a 23,60 %
da proàução nacional. No contexto regional, e em relação ao
volume de produção de pescado, merec~ destaque os Estados
do Maranhão, Ceará, Paralba e Bahia, em ordem decrescente de
importância. As principais unidades da região são, indiscuti
velmente, tanto do ponto de vista da produção do pescado corno
do seu crescimento, os Estados do Haranhão, Ceará e Bahia, p~
ra onde devem ser concentrados esforços governamentais e em-
presariáis para a mais rápida promoção do desenvolvimento pe!!
queiro do Nordeste brasileiro.
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~eqião Sudeste ; compreende os Estados de são Paulo, Guanaba-
ra, ~io de Janeiro, Esplrito Santo e Minas Gerais, este últi-
mo, somente com participação na produção pesqueira nacional
com recursos provenientes de águas interiores.

~ esta região, de certa forma, um prolongame~
to da região Sul, recebendo a influência da corrente das Hal-
vinas, ~ue se observa até à altura de Cabo Frio, apesar de a-
qui ser proporcionalmente menor.

As características mais salientes que diferen
ciarn esta zona da região Sul são:

a) Rendimentos de captura inferiores;
b) A produção é destinada prepondefantemente

ao consumo em estado fresco, sem industr-ia
lização prévia. ~sto não exclui a existê~
cia um grande número de indústrias pesque!
ras, especialmente nos Estados de são Pau-
lo, Pio de Janeiro e algumas na Guanabara.

Os dois pontos assinalados merecem os seguin-
tes comentários:

a} Estudos realizados indicaM que na zona co~
preendida entre Cabo Frio e Florianópolis o rendimento médio
da pesca do arrasto, com os equipamentos atualmente em uso, é
de 473,3' Kg. por lance de duas horas, ao passo que na zona
compreendida entre Florianópolis e o Uruguai chega a 1.061 ,3
Kg. Em ambos os casos os rendimentos mais altos observados -
verificaram-se em profunidades até 50 metros, declinando a
maior profundidade, fato que deve relacionar-se com os barcos
e apetrechos empregados.

b) A existência de grandes cidades como são
Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, Belo Ho~izonte e Vitória, re-
presenta ~~ grande poder consumidor do pescado fresco. FáCil
ê observar aqui os vicios tradicionais dês se tipo de operação
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nos paIses em fase de desenvolvimento, representados por uma
série de pontos de estrangula~ento que afetam grandemente a
comercialização e os preços do pescado. Os entrepostos do
Rio de Janeiro e Santos são sabidamente insuficientes, tanto
em área de atracação para embarcações como em meios de pron-
to abastecimento e movimentação do pescado. As câmaras fri-
goríficas e a produção de geOlosão também insuficientes pa-

ra atender à demanda, ocorrendo casos em que as embarcações
per~ernmais rleuma semana com o pescado a bordo, por impossi
bilidade de venda e de armazenamento, o que provoca a deteri
oração do produto e grandes prejuizos para o armador.

Do total de 0179.383 toneladas capturadas em
1 971, 93.849 correspondem ã sardinha, 4.156 à enchova, e
1..162 à tainha, participando as demais espécies com pequenas
quantidadC?-s.

Dentre as capturas destacam-se os camarões -
de diversas espécies, recolhidos por embarcações de pequeno
tamanho, que operam com arrasto na plataforma próxima da cos
ta e a pouca profundidade.

1>. respeito dessa captura, o quadro que se se
que mostra o comportamento da produção no ano de 1 971, no
porto de Santos.

'A n o s Sete Barbas R o s a

1 967 651 3.050
1 968 1.076 3.774
1 969 942 612
1 970 1.124 2.843
1 971 1.998 2.430

FONTE: Instituto de Pesca - Secretaria de Agricultura do Es-
tado de são Paulo

/
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Até 1 965, praticamente não se havia utiliza-
do a~barcações propri~nente camaroneiras no Brasil, pelo me-
nos as do tipo do Golfo do ~éxico ou do Pacífico sul-oriental.
Somente em 1 966 chegaram, em regime de arrendamento, as pri-
meiras embarcações desse tipo. o crescimento da descarga do
camarão Rosa, no período I 967/1 969 é decorrência da entrada
em operação de barcos camaroneiros modernos de propriedade
das indústrias beneficiãrias dos incentivos fiscais. A pes-
ca intensiva de camarões jovens parece ter afetado os esto-
ques, ocorrendo urna queda de 38% na produção em 1 970, e de
15% em 1 971, embora o esforço de pesca tenha se mantido aos
níveis de 1 969.

Dos principais pontos de deserr~arque na Regi-
~o, ~estaca-se Santos, com ~~a estrutura bem definida e volta
~~ para a pesca da sardinha e do camarão, apresentando uma i~
fra-estrutura incustrial e embarcações de alto nível tecnoló-
~ico. O Estado do Fio de Janeiro vem a seguir, em face de a-
li estar localizado o principal parque industrial de sardinha
em conservas e derivados do PaIs. A Guanabara aparece em de~
taque pelo movimento do pescado, e a intensa comercialização
existente no chamado "Entreposto de Pesca da Praça XVII.

./
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Região Sul : compreendendo os estados do Rio Grande do Sul ,
Santa Catarina e paraná constitui a região de melhores pers-
pectivas quanto à captura em grande escala de espécies demer-
sais e pelágicas. Dentre as espécies que são capturadas nes-
sa região, destacam-se a merluza, capturada pelo sistema de
arrasto, e a sardinha, com aparelhos de cerco, corvinas e en-
chovas.

A influência da corrente fria das Malvinas ,
que percorre o litoral argentino, o uruguaio e o sul brasilei
ro, manifesta-se com caracterlsticas favoráveis, especialmen-
te do outono ã primavera.

A merluza é capturada principalmenté durante
cinco a seis meses do ano (maio a outubro), sendo desembarca-
da na porto do Rio Grande. As pescas são efetuadas por um nú
mero variável de embarcações de aproximadamente 50 a 150 tone
ladas de capacidade de carga, que operam individualmente pelo
costado ou em parelha.

Durante o inverno a merluza chega até às ime-
diações do Estado do Rio Grande do Sul, e, ã medida que se a-
proxima o verão, quando se eleva a temperatura das âguas,vai-
se deslocando em direção ao sul da Argentina, tornando onero-
sa sua cqptura para as embarcaç~s com base no Rio de Janeiro.

Depois de apresentar acréscimos seguidos a
partir de 1 960, a captura da merlu~a decresceu em face de
problemas com a Argentina, de cujas águas territoriais provi-
nha grande parte da captura.

As embarcações de arrasto dedicadas à captura
de merluza, em sua maioria, não têm base permanente em Rio
Grande, mas no Rio de Janeiro e em Santos~ Durante os me-
ses que nao pescam merluza, capturfu~ espécies diversas,
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destacando-se a corv1na, que em 1 971 atingiu o total de
22.708 toneladas, ocupando um lugar de destaque nas estatls-
ticas por espécies.

A merluza descarregada no pÔrto do Rio Gran-
de é em grande parte industrializada sob as mais diversas
formas - congelado, salgado, desidratado, em farinha e óleo.

Quanto à pesca da sardinha, ela vem acusando
incrementos cada vez maiores, especialmente no litoral de
Santa Catar1na, onde investigações realizadas pelo Centro de
Pesquisas de Pesca do Estado, indicam duas temporadas anuais
de pesca que, correspondem aproximadamente ao outono e ã pri
mavera.

Em 1 967, Santa Catarina apresentava um re-
gistro de 13.670 toneladas de camarão,. tendo a situação modi
ficado em 1 971, com um decréscimo absoluto na produçâo, mo-
tivando o deslocamento da frota para outras áreas de pesca •

o parque industrial pesqueiro ào Rio Grande
do Sul, constitui o mals avançado e diversificado do PaIs ,

_ tendo sofrido, a partir do Decreto-lei 221/67, uma remodela-
ção em seu equipamento e expansão altamente significativa.
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2. Potencial Pesqueiro das Âguas Interiores

Num pais que se encontra em franco desenvolvi-
mento como o Brasil e que a carência de proteína animal ainda é
um prohlema sério, e onde a rede hidroviária é intensa, a prod~
ção pesqueira em águas interiores tem alto significado, porque
concorre para preencher parte do déficit protéico de suas popu-
lações, principalmente as interiorianas.

Embora ainda não se possa fazer uma comparaçao,
em volume, entre a pesca mundial ne água doce e a marItima,pois
a ?rimeira alcança pouco mais de 10% em relação a produção to-
tal, a sua i~portância sócio-econômica tem alta significação,já
que abastece populações de lugares longlquos, onde nem sempre o
pescRdo marinho pooe chegar em boas condições sanitárias e a
preços razoáveis.

Com inúmeras bacias hidrográficas e extensos
r-epr esamen+o s para finalidades míiItiplas (energéticas I abasteci-
mento, controle de cheias e irrigação) I o Brasil produz apenas,
por meio de 100.000 pescadores, cerca de 130.000 toneladas, to-
tal esse considerado irrisório, quando comp~rado com a produção
de países menores e sem os recursos hidrográficos de que dispõe
o Brasil.

Urna das razões para esse baixo aproveitamento
está na idéia que sempre prevaleceu de se reservar as águas in-
teriores exclusivamente à pesca esportiva para incentivo ao tu-
rismo , ao invés de intensificar a pesca comercial nessas águas
que po~eriam produzir tanto ou mais que a pesca marltima atual,
com muito menor investimento econômico.

Uma análise da situação atual e potencialidade
das águas interiores brasileiras, estaria assim caracterizada ,
partinQo-se de uma divisão teórica do pais em três grandes re-
qj.ões.
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l-Região Amazônica v co~preendendo os Estados
do Acre, Amazonas, Pará, Territórios Fede-
rais do l~apá, Pio Branco, Rondônia e par-
tes dos Estados de Haranhão, Galãs e Hato-
Grosso.

2 -.Região Nordestina, onde se integra o "PolI
gano das Secasll que abrange partes dos Es-
tados do Maranhão, Piaui, Ceará, Rio Grande
do Norte, paráiba, Pernambuco, Alagoas ,
Sergipe, Bahia e Minas 'Gerais.

3 - Região Centro-Sul, onde estão os Estados do
Rio Grande do Sul, Santa Catarlna, paraná ,
são Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e
partes dos Estados de l-Unas Gerais, Goiás
e Mato-Grosso.

Região Amazônica : Essa região caracteriza-se pela abundância de
aguas, onde vivem, pelo menoSr 1.200 espécies de peixes. O rio
~~azonas, acrescido dos inúmeros afluentes, dentre os quais se
~estacarn o Negro, Juruá, Purús, Hadeira, Tapajós, Xingu e Tocan-
tins, forma, o maior conjunto patamogrãfico do mundo, com uma â-

- 2 -rea de 7 milhoes de Km I dos quais cerca de 4,5 milhoes em terr!
tório hrasileiro. Além das águas correntes, dos furos e igara -
pés, existem, na região Amazônica, grande número de lagos dos
mais diversos feitios. Vivem ai peixes de hábitos os mais dis -
tin~os, dos quais os mais importantes são:

No grupo dos Siluridae, as espécies de maior valor co-
mercial são: "Piramutabalt

, Brachyplatistoma vaillanti, espécie
mais comum ao delta amazônico, mas que em certas épocas é pesca-
da até nas proximidades de Nanaus. Alcança mais de 1 metro de
comprimento, pesa até 10 quilos sendo expo~tado em filés congel~
dos, para os Estados Unidos.

"Hapara", Hypophthalmus edentatus, que predomina nas
cercanias de Cametá, Pará, chegando a alcançar até 3 quilos. A-
presenta o rendimento de 64% de filé e começa a ser exportado.
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"Piraibalt
, BrachYElatistoma filamentosUIn, o maior bagre

de água doce, atinge até 3 metros de comprimento e 1,40 de c1r -
cunferência, pesando mais de 200 quilos. Não é apreciado na re-
gião, o mesmo não ocorrendo com o lIfilhote"ou a "piraiba peque-
na".

"Douradatl
, Brachyplatistoma flavicans, peixe que alcan-

ça até 1 metro e meio de comprimento e que não deve ser confundi
do com o "dourado", Salmininae. ~ espéCie que começa a ser ex-
portada.

"Sorub1m", pse~doplatistoma corruscans, bagre de gran -
des dimensões, chegando a alcançar até 3 metros. A sua carne é
muito apre.ciada e trata-se de espécie comum a outras .bac1as,como
as do paraná e do são Francisco.

"Pintado", que é um peixe semelhante ao sorubim,porém ,
de menor porte, 60 a 70 quilos er como o nome esclarece, aprese,!!_
ta em todo o corpo uma série de listras claras que se interligam
formando um desenho de feitio muito particular.

"Jaú" , paulicea Ltltk~, é outro grande exemplar d'água
doce e, tal como os dois anteriores, vive também na bacia do Pa-
ranâ. Atinge mais de 100 quilos de peso.

"Pirarara", Pirarara b1color é bagre de divers1ficada
carne vermelha, alcançando mais de 5 metros de comprimento.

Dentre os peixes de escamas, pode-se distinguir
dois grupos: no primeiro estão incluldos os peixes lóticos,ou de
piracema, isto ê, os que vivem em águas correntes e que fazem
migrações. genéticas. Não nidificam, nem protegem a prole e,por
isso mesmo, diSpÕem de grande quantidade de óvulos- até mais de
um milhão - e de abundante volume de sêmen. Têm desova to-
tal, isto é, fazem uma única postura por ano. No segundo grupo,
encontram-se os peixes chamados lêrlticos que dão.preferência às
águas paradas. Em geral, acasalam-se, costumam nidificar, têm
desova parcelada, isto é, fazem várias posturas por ano, embora
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todas ci.uranteurnasó quadrar com variações de pouco mais de um
mês entre as mesmas. Protegem a prole e possuem pequeno número
de óvulos - algumas dezenas de milhar - e o s-emen é pouco abun-
dante.

DO primeiro grupo fazem parte a "curimatã" e o
"jaraquill

, Prochilodontidae; o "pacu" e o "tarobaqui",t-1yleinae;
a "piabanha" e o "matrinchão", Bryconinae; o "piau" a "piava" e
o "aracuto, lmostomidae, além de outras espécies de menor valor
comercial.

Integram o segundo grupo os "tucunarés" e lIapa
iar!" ou "acara-açu", Cichlidae; o "pirarucu", Arapaimidae, as
pescadas, Sciaenidaei a "traira" ou "morobá", Erythrinidae.

A "curí.mat.â" e o I'jaquari"são espécies que se
agrupam e~ grandes cardumes, possibilitando pescarias altamente
rendosas, de até 150.000 exemplares por lance, embora a carne
de a~~os não seja muito saborosa e tenha muitas espinhas. O
"piau" também propicia lances de redes altamente produtivos, P2
rérndevido ao seu pequeno porte, tem preço baixo, o que não o-
corre com o seu congênere, o "tambaqui" também conhecido por"~!l
ranha", peixe de at~ 25 quilos, de carne saborosa, cujos lances
fornecem até 8.000 exemplares. A "piabanha", espécie próxima -
do "mat.rí.nchâo?, possibilita lances de 30 a 40..000exemplares ,
sendo ambos, peixes fruglvoros e de carne excelente. As "pia -
vas " e o "aracâ" são peixes veget~.rianose permitem também pes-
carias muito volumosas. Os IItucunarés"são espéctes carnlvoras,
abundances e muito apreciadas na região. O "apeí.arí, tt é de porte
menor e de regime mais variado. neLes so mais destacado é o lip!.
rarucu", pelas suas grandes dimensões. Possui carne saborosa e
se presta muito bem a industrialização. Costuma ser pescado de
anzol e até de arpão, porque tem um sistema respiratório que o
obriga a vir oonstantemente a superflcie da água ..As "pescadas"
são peixes abundantes e excelentes para a piscicultura de águas
paradas e não são exclusivas da bacia amazônica, existindo tam-
bém em outras bacias, como nas do Parnalba e são Francisco,onde
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são conhecidos !lelos nomes de "corvina" e"sofia"~ As "trairas ti

sao comuns em todas as bacias nacionais.

Além dessas espécies, muitas outras de valor co
mercial poderiam ser mencionadas, como as do grupo sequlnte
Ifcuiú-cuiú", Doradidae, ·'tamoatáU

, Callichthys callichthys, "sa!:.
dinha", Triportheus elongatu~, "sarda" r Bellona flavipinis, "man-
duhé", Aaeneiosus dentatus, e "piranhas", Serrasalminae.

'fi. produtividade da Bacia Amazônica ainda nao
foi devidaMente avaliada. Autores há que estimam ser possível u
ma captura de até 600.000 toneladas por ano sem afetar considera
velmente os estoques, pelo fato de dí.aporem os pe í.xes dessa re
giã~ refúgios onde a pesca com aparelhos de malhas torna -·se
impraticável, principalmente nas épocas das enchentes que ~oinc!
dem com a quadra da reprodução.

Face às caracterlsticas muito particulares da
Bacia Amazônica, a piscicultura nessa região não se faz necessá-
ria, pelo menos por enquanto, a não ser em casos muitos especi -
ais ainda não definidos. Alguns peixes amazônicos já são bem c2
nhecidos, especialmente os que foram aclimados nos açudes norde~
tinos, porém impõem-se os estudos dos restantes, especialmente -
as espécies de maior valor comercial.

Nessa região, dada às suas dimensões, seria.im-
possível no momento, se tentar um programa de carater geral, em-
bora possua condições para ser ampliada a produção pesqueira
O.trabalho a ser desenvolvido deve ter três caracterlsticas: a -
rnelhoria de técnica de pesca; b - melhoria da indústria incipie~
te de peixe salgaào e congelado e c - medidas visando a proteção
dos animais aquáticos, como por exemplo, a tartaruga, o pirarucu
e o peixe-boi.

Outro aspecto nessa região que fatalmente deve-
rá ser focalizado é a questão dos peixes ornamentais cujo valor
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para fins de exportação e apreciável.

Reqião Nordestina - Nessa região, ao contrário do que ocorre na
Amazônica, há escassez de água, devido às condições climáticas
adversas que se traduzem por longos perlodos de estiagem, duran. -
te os quais todos os ·rios secam, exceto dois: o parnaíba e o
são Francisco, porque têm as suas nascentes ~~ regiões onde as
chuvas são abundantes. Além disso, vive nessa região uma popu-
lação oito vezes maior do que a existente na Amazônia, carente
de proteina animal, pois a pecuária de corte não se pode desen-
volver em moldes adequados e compatlveis com o baixo poder aqu!.
sitivo da quase totalidade dessa população.

Assim sendo, a retenção de água através de bar
raçens, é fundamental para a cultura irrigada, para energia el§
trica e até mesmo para finalidades domésticas, resultando disso
a existência de grande número de açudes. A piscicultura ê, po!,
tanto, essencial a essa região, tanto assim Aue se vem desenvol
vendo em moldes técriicos, desde 1 932, estimando-se a produção
de pescado dos açudes, em torno de 20.000 toneladas anuais.

Opera ai a Divisão de Pesca e Piscicultura
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS - do
~'1inistériodo Interior, na qual trabalham vários biologistas
distribuldos em cinco centros de estudos que cuidam da piscicul
tura extensiva e intensiva e da orientação e controle da pesca
de água doce. O campo de ação da Divisão de Pesca e Piscicultu
ra estende-se às bacias do parnalba e parte do Médio e Baixo S.
Francisco.

Nessa região, onde as espécies nativas tinham
pequeno valor comercial, foram introduzidas e aclimadas outras-o
de variados regimes alimentar, oriundas das bacias dos rios são
Francisco, parnalba e Amazonas, dentre as quais se destacam as
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pescadas, Sciaen1dae, os tucunarés e apaiari, Cich11ãae, o p1r~
rucú, Jo.raprimidae,curimatã r Prochilodontinae, as sardinhas,Tri
Eorthinae e o camarãol Palaemininae.

No rio Parnaibat afora vários represamentos em
seus afluentes, destaca-se o reservatório de Boa Esperança que
alaqa 40.000 ha. e no são Francisco, além das represas de Três
Marias, Moxotõ e Paulo Afonso, concluiu-se o estudo da de Sobra
dinho com 4.000 Km2 de superfície.

Encontra-se em execução no Nordeste, desde ja-
neiro de 1 973, o Convênio DNOCS!CHESF!SUDEPE, com a seguinte
proqramaçao inicial de trabalho: (a) Conclusão e funcionamento
inte'qral da Estação de Piscicultura de Paulo Afonso; (b) Reali.-
zação das Pesquisas de Biologia Pesqueira e Limnologia no Lago
de t>1oxotó(cercanias de Paulo ".fonso, capacidade de mil milhões
rn3 água acumulada); (c) Implantação do Aquário de Paulo Afonso
(destinado a pesquisadores da ictiofauna do Rio são Francisco e
de outros rios; e a converter em atração turística); (d) t a,E
cação de peixes no âmbito do Lago de Sobradinho (em construção)
e"pesquisas dos recursos pesqueiros dessa área: (e) Pesquisas -
dos recursos pesqueiros do Rio de Contas (Estado da Bahia)i (f)
Pesquisas de Biologia Pesqueira e de Limnologia do Lago da Boa
Esperança; (g) I~plantação da'Estação de Piscicultura de Boa Es
perança; e início da respectiva construção;
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?eqião Centro-Sul: Nessa região encontra-se a grande bacia do
Par?nâ-Uruguai, apenas superada, em tamanho e variedades de pe.!.
xes pela Amazônica. A análise de suas condições naturais, pode
ser feita através de suas quatro principais bacias hidrográfi -
cas:

Par~quai - é provavelmente, a de maior produtividade, já e-
xistindo alguma produção oriunda de capturas efetuadas nos rios
cortados pela Estrada de Ferro Noroeste, e encaminhada para os
centros consumidores de são Paulo, Hato Grosso e Argentina.

JI_ República da ;'.rgentinaexplora o Rio Paraguai e
ficientemente, possuindo uma indústria que chega a produzir cer
ca de três mil toneladas/ano de farinha de peixe. Para o seu
~esenvolvimento serão necessários levantamentos, considerando a
precarienade de informações existentes.

Paralba - é a menor, e tem sido trabalhada na sua parte sup~
rior, porém, a parte inferior do rio e as múltiplas represas e-
xistentes no mesmo, merecem uma atenção maior. No Rio paralba
foi introduzida uma espécie icttéfaga do sistema do Rio paraná,
que levou a, eliminação da ictiofauna autóctone. Dentro dessa
área está localizada uma boa parte da piscicultura realizada no
sul do pais, havendo posSibilidades de se transformar em um cen
tro de aperfeiçoamento de pessoal especializado.

Paraná - é a melhor trabalhada no que diz respeito à pisei -
cultura, exclulda a dON.ordeste, e graças aos estudos realiza -
dos pelo Governo do Estado de são Paulo, e pela Estação de Bio-
logia de Pirassununga, da SUDEPE. Os vários estudos existen -
tes sobre a J1\igraçãodos peixes dentro do sis tema do paraná se-
rao úteis na orientação a seguir para a utilização da série de
represas que estão sendo construldas, modificando de modo subs-
tancial as condições naturais. Haverá necessidade de se imple-
mentar estudos referentes à poluição das águas pelas indústrias.
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Uruguai ~ segundo os informes existentes são bem exploradas
pela República da Argentina enquanto que na parte brasileira s2
mente a parte esportiva tem algum desenvolvimento. Nesta re-
gião ocorre uma série de lagoas cujo aproveitamento será bas-
tante interessante.

A região Centro-Sul, além de mais povoada, é o~
de a agro-indústria mais se desenvolveu, exceto em dois Estados:
Goiãs e Mato Grosso que, na divisão regional do Brasil integram
a reaião Centro-Oeste. Consequentemente, a maioria das suas á-
guas sofre os efeitos decorrentes das modificações ambientais ,
provocadas por fatores de redução ou alteração da produtividade
dos rios, dentre os quais se destacam a poluição fisico-quimica,
o desmatamento ciliar, a destruição dos alagadiços màrginais e
o seccionamento dos rios.

Dentre esses fatores bem conhecidos, sobre o úl
timo cabe esclarecer que, se por um lado pode favorecer o desa-
parecimento de certas espécies ou alterações na distribuição
das populações locais, por outro cria extensos reservatórios ta
vorãveis ã vida das mais diferentes espécies, propiciando gran-
de produtividade pesqueira, pois sabe-se que as águas paradas -
têm capacidade alimentar maior do que as correntosas.

t óbvio que tais .reservatórios possuem caract~
rIsticas particulares, exigindo, portanto, estudos especIficos,
não· só ictiológicos, como limnológicos e também pesqueiros. A-
lém disso, na região Centro-Sul existem mercados de maior poder
n~Jisitivo que favorecem o desenvolvimento da piscicultura in -
tensiva como atividade privada que poderá cuidar até da engorda
de peixes em confinarnento, à semelhança do que acontece nos pai
ses mais desenvolvidos, tais como o Japão, onde se tem obtido I

2 .•eM menos de 6 ~eses, 70 quilos por m em aguas paradas e 250
nas águas correntes, com arraçoamento devidamente balanceado.
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A proteção à fauna ictiolÓgica dos rios bras!...
leiros, e em razão do represamento dos cursos de água para
fins energéticos de abastecimento, de irrigação e de controle
de cheias, começou a ser equacionada no ano de 1 921, quando,
através da Lei 2.250 de 28 de dezembro 'de 1 927, em seu Arti-
go 16, se previu - "Todos quantos, para qualquer fim, repres~
rem as áquas dos rios, ribeirões ou córregos, são obrigados a
construir escadas que permitam a livre subida dos peixes".

A simples obrigatoriedade da construção de es
cadas, que possibilitassem a continuidade dos movimentos mi-
qratórios para a reprodução, foi objeto de sérias polêmicas
entre os técnicos brasileiros. Na verdade, as caracterIsti -
cas migratórias para reprodução de novas espécies fluviais e
os aspectos técnicos e econômicos da construção de escadas ,
éontra-indicavam uma generalização no equacionamento do p~o-
blerna.

As discussões prolongaram-se durante anos; a-
çoes concretas, objetivas, poucas vezes foram tomadas,até que
através do Decreto-Lei n9 794, de 19.10.1938, em seu Artigo
68, novas medidas foram previstas em relação as empresas res-
ponsáveis por represamentos em cursos d'áqua - "As represas
dos rios, ribeirões ou córregos devem ter como complemento o-
brigatório, obras que permitam a conservação da fauna fluvial,
seja facilitando a passagem dos peixes, seja instalando esta-
ç3es de piscicultura".

As novas medidas de proteção à fauna 1ctio!ó-
gica de nossos rios não previam, única e exclusivamente, esc~
das que poSSibilitassem o acesso dos peixes a montante das
barragens; possibilitavam, também, a construção, o desenvolv!
mento de obras, como elevadores, canais de contorno e Estaçõ-
es de Piscicultura.

A complexidade do problema, técnico, adminis-
trativo e econômico, resultante do intenso desenvolvimento
89ro-industrial do PaIs, que dete~m1nava O aproveitamento dos
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grandes e sucessivos potenciais energéticoa de uma mesma ba-
cia fluvial, associada a pouca motivação dos Poderes públi -
cos, continuou a ser um entrave no cumprimento da Lei. Assim
sendo, novas medidas foram previstas através do Deereto- Lei
n9 221, de 28.02.1967, em seu artigo n9 36 e Parágrafo Único
- "O proprietário ou concessionário de represas em cursos de
água, além de outras disposições legais, é obrigado a tomar
medidas de proteção a fauna - Serão determinadas pelo Orgão
competente medidas de proteção a fauna em quaisquer obras
que L~portem na alteração do regime dos cursos de água, mes-
mo quando ordenadas pelo Poder Público".

00 exame da atual legislação pode-se obser -
var o alcance das medidas previstas - o livre arbltrio, por
parte do Orgão responsável - SUDEPE -, em dêterminâr quais -
as medidas que deverão ser tornadas para a proteção da fauna
ictiológica, mesmo quando o problema seja determinado pelo
Poder Público.

Trabalho desenvolvido pela Estação Experimen
tal de Biologia e Piscicultura de Pirassununga - SP.,junto à

- Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, no sentido de
que fossem elaboradas as normas de regulamentação do citado
dispositivo legal, dari~ origem à Portaria SUOEPE n9 46, de
27.01.1971.

A referida Portaria estabelece a obrigatori~
dade após os indispensáveis estudos, da instalação de Esta--çoes de H1drobiologia e Piscicultura Regionais, em bacias h!
drográficas de importância geo-econômica definida, destina -
das a estudos hidrob10lógicos e povoamento de reservatórios,
cabendo as empresas os seguintes compromissos:

- Elaboração de projetos e obras, aprovados
pela Superintendência do Desenvolvimento da Pesca;

- Equipar e manter as referidas instalações;
- Executar, diretamente ou através de Inêti-

tuições especializadas, públicas ou particulares, os progra-
mas de trabalho determinados ou aprovados pela Superintendê~
cla do Desenvolvimento da Pesca.
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A importância dos represamentos no Brasil, em
relaçÃo ao potencial pesqueiro que tais águas representam, es
tã caracterizada na observação de que, em 1 969; existiam 285
barragens (energêticas - abastecimento - irrigação - controle
de cheias) em operaçâo e 29 projetos concluldos ou em constr~
ção, totalizando uma área, em águas represadas, superior a
l.500.000.hectares, com potencial pesqueiro da ordem de 600
mil toneladas.

Face as caracterIsticas especificas da regiâo
Centro-Sul, onde a poluição, desmatamento marginal e modifica
ção do regime dos rios, acarreta a progressiva redução dos e~
toques de peixes dos mesmos, excetuando-se, por exemplo, os
de Mato Grosso e Gaiãs, e a existência de inúmeros reservató-
rios que favorece uma intensa prod~ção pisc!cola, a polltica
pesqueira recomendável deve orientar-se, especialmente, para
a piscicultura de povoamento e a intensiva, com o objetivo de
desfrutar-se do potencial oferecido pelos mananciais de águas
represadas e de procurar-se compensar a redução da produtivi-
dade pesqueira dos rios considerados, atualmente, como indus-
trializados. Pelas mesmas razões, importa, ainda, cuidar- se
de preservar e de recuperar os ambientes aquáticos lõtlcos e
lênticos.
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RELACÀO DE ESTACÕES, POSTOS E ESCADAS DE PEIXES
(e~ operação, em construção e com projetos aprovados)

N o E BARP..AGEMM R I O

1 .Estação de Hidrobiologia e Pisci-
cultúra de Jupiã

2 .F.stação de Hidrobiologia e Pisci-
cultúra de Salto Grande

3 .Estação de Hidrobiologia e Pisci-
cultura de Promissão

4 .Estação de Hidrobiologia e Pisci-
cultura de paraibuna

5 .Estação de Hidrobiologia e Pisci-
cultura de Furnas

6 .Estação de Hidrobiologia e Pisci-
cultúra de Volta Grande

7 .Estação de Hidrobiologia e Pisci-
cultura de Três Marias

8 .Posto de Piscicultura de Areal

9 .Posto de Piscicultura de Ponte
Nova

IO.Escada para peixes na Usina Para-
napanema - Piraju

ll.Escada para peixes junto a Us1na
Salto de ~-1orais

12.Estação de Hidrobiologia e Pisci-
cultura de Limoeiro

l3.Posto de Piscicultura de Barra
Bonita

14.posto de Piscicultura do Passo
Real - RS.

l5.Estaçâo de Hidrobiologia e Pisci-
cultura de Paulo Afonso

l6.Levantamentos Bio-flsico-qulmicos
dos reservatórios das Centrais E-
létricas de S.Paulo S/A

17.Levantamento Hidrobiolõgico do Re
servatórl0 da Usina de Passo Fun=
do - RS.

la.Levantamento Hidrobiológico dos
reservatórios da Cia.Paranaense
de Enerqia Elétrica

Paranâ

Paranapanema

Tietê

Paraibuna

Grande

Grande

S.Francisco

Preto

Tietê

Paranapanema

Tijuco

CESP

CESP

CESP

CESP

FURl'lAS

CENTRAIS ELtTRI-
CAS DE MG
CENTRAIS E~TRI-
CAS DE MG

CIA.BRAS.ENERG.
EL~TRICA
SERV .00 VALE DO
TIET~
EM.ST9 CRUZ DE
ENERG.EL~TRICA
CENTRAIS E~TRI-
CAS DE MG
CESP!em operaçaoPardo

Tietê

JacuI

S.Francisco

Área da CESP

Passo Fundo

Area da COPEL

CESP(em operaçao

CEEE

CHESF

CESP

ELETROSUL

COPEL

.1
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3. Participação Relativa

De modo geral, a análise da evolução regional
da pesca brasileira, mostra o crescimento contInuo ew todos
os anos da série analisada e para todas as regiões, ~ercê de
algumas reduções a nível,estadual, e em alguns anos da série,
quase sempre decorrentes de fatores naturais.

No que diz respeito à participação relativa
das regiões no total da produção brasileira, esta sofreu vari
ações significativas ao longo de uma série analisada. As con
dições mais favoráveis da região sul ã pesca ,proporcionou um

.desenvolvimento acentuado do parque industrial levando. uma,
pa!ticipação relativa maior dessa régião, que assumiu a lide-
rança ao inicio da década 1 970/1 980 com 34% da produção. A

região Sudeste, cuja rNsição relativa variava em torno de
37~ da produção nacional, teve um dec1Inio acentuado em ter-
mos relativos, situando-se em torno de 30%, motivado princi-
palmente pelo incremento mais acelerado da região sul, pois
em termos absolutos pbteve um crescimento de 291% no período
1 950/1 970, em contraposição ao incremento de 560% obtido nes
sa última região.

A região Nordeste manteve-se ao longo da sé-
rie, com a mesma participação relativa, ao redor de 25% I o
mesmo ocorrendo com a Região Norte, com 10% da produção de
p~scado. A região Centro-Oeste, de inexpressiva produção viu
ainda menos dimensionada sua participação,que#após atingir
1,37% em 1 959,apresenta em 1 970, o percentual de 0,32%.

Cabe observar que, o Norte e o Nordeste mant!
veram no correr da série a sua participação relativa, graças a
exploração mais intensiva de camarão, principalmente do Norte,
incentivado pelos preços internacionaiS que s.ofreram um incre
mento bastante significativo, o mesmo ocorrendo com a lagosta



.76

no Nordeste. Nesta última re91ão, a pesca interior sofreu um
incremento razoável com a cónstrução de grandes açudes e os tra
balhos de piscicultura desenvolvidos pelo Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas (DNOCS).

A região Centro-Oeste,.por sua vez, sofreu res-
trições ã pesca em Goiãs e Mato Grosso, motivado por proibição
dos Governos Estaduais, visando a proteção da fauna,

Ao nlvel estadual foram expressivos os aumentos
alcançados pelos Estados do Rio Grande do Sul e Danta Catarina,
assim como o Pará e Maranhão no Nort~ e Nordeste. Os Estados
do EspIrito Santo, Rio de Janeiro e Guanabara dirninuiram a sua
participação relativa, em que pesa o expressivo aumento em val~
res absolutos.

~ importante ressalvar, que os dados estatlsti -
cos de produção devem ser encarados com restrição, dada a prec~
riedade do sistema de coleta, assim como o fato de considerar o
desembarque como dado de produção local ou estadual. Isto faz
com que, barcos de outras regiões desembarcando pescado em ou-
tro Estado, aumentem artificialmente a produção de determinada
unidade federativa. Outro ponto a relevar a precariedade da a-
nálise estatística regional está ~o fato .de que, até 1 967, an-
tes do advento do Decreto-lei 221/67, era cobrada uma taxa de
3% sobre o pescado desembarcado, destinado ao Fundo Federal A-
gropecuário, o que favorecia a omissão nas declarações de desem
barque.



PER1OVO 1941 a 1961

ANOS 1947 194& 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1951 1958 1959 196() 1961

REGIDES

NORTE 8,91 8,61 12,18 9,99 8,80 8,31 9,94 10,14 9,11 10,25 9,71 9,24 9,81

NORVESTé 25,62 21,61 31,88 33,31 29,78 27,71 30,53 25,84 29,07 21,78 30,18 30,55 30,41 30,30 29,02

SUVESTE 48,724Z,10 35t12 34,11 39,04 38,16 39,85 38,31 31,38 38,65 38,31 38,60 39,91 31,41 35,40

SUL 16,2220,73 19,64 21,38 21,13 24,43 18,65 24,75 23,23 -22,45 20,83 19,71 24,11 11,78 24,78

CENTRO-OESTE 0,83 0,95 0,58 0,65 0,79 1,03 0,81 0,87 0,86 1,21 7,00



PéRfovo' 1962 a 1971

ANOS 1962

REGIDES

1963 1964 1965 7966 1961 1968 1969 1970 1971

NORTE 7,28

NORVfSTE 34,13

$UVESTf: 7.3,71

SlJL 34,13

CENTRO·· OESTE 0,75

23, 1g

23" 34

43,15

0,84

13,6Z

28,49

28,90

28,10

0,89

1~f54

31,91

25,28

0,82

11,20

28,82

36,40

0,55

31,26

31,09

25,09

(),49

13,66

27,05

30,17

28,07

0,45

14,02

25,88

32,64

27,05

10, Z2

25,28

29,33

34,73

0,44

9.81

23,60

32,15

34,12

0,32



.79
PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL VAS VrVERS~) UNIVAVES VA FEVf~AÇÁO VA PROVUÇÃO

TOTAL DE PESCAVaS VO BRASIL

1.941 o. 1.953

UNIVAVfS VA

FEVERAÇÃO

A N o $

1941 1948 1949 -1950 1957 1952 1953

R01JvDNIA 0,06 0,07 C,07 0,0-; 0,05 o ,Ol5 O,()'-6

ACRE 0,20 0,32 0,23 0,20 0,11 0,25 0,19

~w..ZONAS 2,6Z 2,80 6,98 3,60 3,28 'l,13 3,15
RORAIMA 0,04 0,04 0,02 O,Oi 0,03 0,03 0,04

PARÃ 5,51 5,21 5,U 5,90 5,01 5,02 5,66
A)AAPÃ 0,18 0,17 O~20 0,21 0,26 0.23 0,24

REGIÃO NORTE 8,61 8,61 12,1$ 9,99 8,SO 8,31 . 9,94

MARANHÃO 13,06 17,17 20.]0 22,44 19,01 16,6'1. 19,24
PIAUT 0,52 0,50 0,47 0,45 0,39 0,38 0,51

CEARÃ 2,47 1,88 2,25 2,32 2,82 3,Oi 2,61

RIO G. NORTE 3,67 2,26 2,20 2,31 2,14 1,76 2,11-
PARA!BA 0,61 0,65 0,51 {),67 0,65 0,50 0,55

PERNAMBUCO 0,67. 0,68 0,66 0,74 0,56 0,54 O~57

A LAGOAS 0,98 0,67 0,76 0,80 0,75 1,05 0,11

SERGIPE 0,67 0,60 0,63 0,65 0,85 0,84 0,98

BAHIA 2,96 3,20 3,64 2,93 2,61 2,95 3,25

REGIÃO NORVESTE 25,62 27,61 31,88 33,31 29,n 27,71 30,53

MINAS GERAIS 0,83 1,05 O,7ó 0,96 1,33 1,14 1,22
EspíRITO SANTO 1,10 1,20 1,11 0.87 1,10 1,11 1,39

no DE JANEIRO 19,01 18,23 15,43 18,42 17~33 15,26 15,28

GUANABARA 15,23 9,12 7,07 6,20 10,36 72,04 11,77

SÃO PAULO 11,95 12,50 10,75 8,26 8,93 9,15 10,19

REGIÃO SUVESTE 48,7;2 42,10 35,12 34,71 39,04 38,16 39,85



.80

PARTICIPAÇÃO PERCUNTUAL VAS VIVERSAS UNIVAVES VA FEVERAÇÃO NA PRODUÇÃO

TOTAL VE PESCAVaS VO BRASIL

1.947 a 1. 953

UNIVAVES VA

FEVERAÇÃO

A NOS

1947 194t 1949 1950 1951 1952 1953

PARANÃ 0,50 0,43 0,48 0,54 0.93 0,98 1,12

S.CATA'RINA

RIO GRANDE SUL

REGIÃO SUL

3,29 5,07 6,21 6,59 6,93 5,37 8,38

12,43 15,23 12,95 14,25 13,87 18,08 9,15

76,22 20,73 19,64 21,38 21,73 24,43 18,65

MATO GROSSO

G01ÃS

REGIÃO CENTRO-OESTE

0,75 0,84 0,47 0,52 0,54 0,69 0,91

0,08 0,11 0,11 Ô,09 0,11 O,iO 0,12

0,83 0,95 O,5g 0,61 0,65 0,19 1,03

BRASl L iOO,OO 100;00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00



.81

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL VAS VIVEr.S~S UNIVAVES VA FEDERAÇÃO Nl PROVUÇÃO

rorAL Df PESCAVOS '00 BRAS1L

1.954 a 1.960
C#C~•••~~.:2.~==:.=~~%:=X::=#~Z~%.$.=~#=e*a~=e~.~~~==*~.~##~#.=*~~~#~••~••#••• $C.

UNIVAVES VA FEVERAÇÃO A NOS
1954 1955 1956 1957 1968 1959 1960

~.~•••#••*•••• ~t=*~~ ••~.~~~~t~~Z.~~#=4~~%a~%~.~.~a.s#~.~%2~:=~t.:.~: ••~s.s•••c.=.

RONVONIA 0,06 0,05 0,08 0,06 O~20 0,18 O~O7

ACRE 0,19 0,19 0;10 0,73 0,1.5 0,14 0,11

~AZONAS 4,35 3,62 4,63 4,04 3,92 3,44 3,45
RORAIMA 0,05 0,05 0,07 0,05 0,03 O~O3 0,02

PARÁ 5,23 5,03 5,21 4,70 5,22 5,27 5,51
AN.A.PÃ 0,26 0,11 0,16 0:Z4 0,19 0~18 0,18

REGIÃO NORTE 10,14 9,11 10,25 9~22 9,71 9,24. 9,40

MARANHÃO 14,00 13,44 13,03 15,43 14,68 12,30 11, ~tJ

PIAU! 0,53 0,47 0,38 0,40 0,35 0,46 0,45

CEARÁ 4,00 4,52 4,54 4,61 3767 3_87 3,86

RIO GRANVE NORTE 1,72 1,54 1,92 1,83 2,47 1,86 2,35
PARA1sA 0.51 4,55 'l7g7 2,3E 2,22 4,75 6,27
PERNAMBUCO 0,68 0,17 0,68 0765 O~85 1,83 1.61

A LAGOAS 0,64 0,68 1,06 2,24 1,94 1,56 1,47
SERGIPE 0,53 0,45 0_40 0,41 0,55 0,53 0,49

BAHIA 3,22 2165 2,90 2,83 3,81 3,31 2,84
REGIÃO NORV ESTE 2.5,84 29,01 27,18 30t78 30,55 30,47 30,30

MINAS GERAIS 1,11 1,06 0,99 1,11 1,04 Ot91 0,80

ESPfRITO SANTO 1,30 1,16 1,32 7,26 1, 16 1,01 1,00

RIO JANEIRO 13,25 14,87 11, 93 8,22 8,40 9,28 11,53

GUANABARA 11,36 1?J1~ ·9 66 11 t1~ !9,n 'Qt~~ '1,"t '

SÃO PAULO 1 7,29 8,23 14,75 16,21 18,Og 14,82 16,75
REGIÃO SUDESTE ss, 31 37,18 38,65 38,31 38,60 34,91 37,47



.82
PARTlcrPA~ÃO PERCENTUAL DAS DIVERSAS UNIDAVES VÁ FEDERAÇÃO NA PROVUÇÃO

TOTAL DE PESCAVOS 00 BRAS1L

1.954 a. 1.960

UNIVADES VA
FEVERAÇÃO i954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

#:.a•••~.*.:.~~.C.2==tr~.:=.z*=:~.z=~=.:.c=~zz==.=:~z#~:~~~=#=.~~=$SD~#StS:~.~2:e

PARANÃ 1,42 1,04 0,96 0,86 0,86 0,92 1,04

SANTA CATARINA 7,48 7,64 1,85 7,30 5,42 5,16 5,45

'RIOGP.ANVE SUL 15,85 14,55 13,64 12,67 13,49 18,09 15,29
'REGIÃO SUL '14,15 23,23 22,45 20183 19,77 24,17 21, te

MATO GROSSO

GOl",S

REGIÃO CENTRO-OESTE

0,88 0,73 0,79 O,gO 1,30 1,15. 0,99

0,08 0,08 0,08 0,06 0,01 0,06 0,06

0,96 0,81 0,81 0,&6 1,31 1,21. 1,05

BRASIL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



.83
PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL VAS VIVERSAS UNIVAVES VA FEVERAÇ~O NA

PROVUçÃO TOTAL Pé PESCAVOS VO BRASIL

1.961 II 1.965

UNItJAVfS VA A t~ O s
FEVE'RACÃO 1. 961 1.962 1.963 1.964 1.965.~~*.*...*••••• c=•••••e••••a2.#••a~*c.t~.==•••~_#~ •• a••:.~S.S.A••••Z.#.S•••#.

RONvDNIA 0,09 0,08 0,04 0,05 0,04

ACRE O, 11 C,09 0,06 0,04 0,02

N.tAZONAS 3,06 2,07 2,43 4,27 3,20

RORAIMA 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

PARÁ 6,36 4,88 ,6,20 9,06 9,10

AMAPA 0,11 ,0.14 0,15 0,19 0,17

REGIÃO NORTE 9,81 7, es 8,tQ 13,62 12,54

IJARANHÃO 10~80 20.64 10,12 11190 12,62
PIAUf 0,36 0,35 0,33 0,57 0,48

CEA'RÃ 4,60 3,92 4,91 5,98 7, S4

R.G.NORTE 1,71 1,60 1,53 1~92 2,37
PARAlBA 5,7i 2,92 1t 62 1,80 2,31-
PERNAMBUCO 1,46 0,68 0,90 1,04 1,53

ALM;OAS 1,24 0,94 0,63 0,88 0,83

SERGIPE 0,47 0,41 0,44 0,60 0,58

BAHIA 2,61 2,ó7 2,10 3,80 3,66
R.NORVESTE 29,02 34,13 23,18 28,49 31,91

MINAS GERAIS 0,71 0,63 0,76 1, 11 1,00

E. SANTO 0,97 1,01 1,18 ltZ6 0,88

1<10 JANEIf?O 15,16 8,70 6,66 6,77 5,40

GUANABARA 5,61 4,10 4,8Z 8,15 5,88

SÃO PAULO 12,89 9,27 9,92 11 ,61 12,12

R.SUVESTE 35,40 23,71 23,34 2E,90 25,28



.84

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL V~S VIVERSAS UNIVAVES VA FEDERAÇÃO NA

PRODUÇÃO TOTAL OE PESCAVOS DO BRASIL

1.961 a 1.965

UNIVAVES VA A NOS

FFDERAÇÃO 1.961 1. 962 1.963 1.964 1.965
.~ •• #••• ~••• ~.t.=#•••s~»~suc••~##~::r~~~e.#.~::=.«c~.=s=.=••~.~=#=••••*
PARmÃ 0,93 0,58 0,12 0,90 O,6g

S.CATARINA 11,11 13,43 17 t 80 16150 15,41

R.G.SUL 12,74 20,12 25,23 10,70 13,30

R.SUL 24,78 34,13 43,75 28,10 29t45

MATO GROSSO

GOrX,s
0,87 0,77 0,81 0,74

0,13 0,07 0,08 0,08

R. Cf1JTRO-OESTE 0,84 0,89 0,82

BRASIL 100,00 100,00 100,00 10°100



.85

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL VAS vrVFRSAS U.~IVAVES VA FEVERAÇÃO NA

PROVUÇÃO TOTAL VE PESCAVOS VO r.RASIL

1.966 a 1.911

UN1VADES VA A NOS

FE'OE'RAÇÃO 1966 1967 1968 1969 1910 1911
â*.~=.a••••##=%~#~S=.=%~=:2= ••=~~~~%~==~~S:#~:~$~.~=t.#;~c.s~~~:.c.z.~z.=:••#.~v

RONV(jNIA 0,08 0,01 0,11 0,10 0,12 0,10

ACRE 0,03 0,06 O~O5 0,05 0,06 0,05

AMAZONAS 2,91 3,87 4,13 4,20 3,94 3,24
PORAIMA 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02

PAR}.. 8,01 7.91 9,22 9t52 5,94 6,27
AJ.MPÃ O J 15 0,13 0,12 (),12 0,13 0,13

R.NORTE 11 , 20 12,07 13,66 .14,02 10,22 9,81

MARANHÃO 11 r 15 72,45 10,22 9,68 9,9& 7,43

PIAU! 0.40 0,55 0,46 0,45 0,44 0,38

CEARÁ 5,17 5,21 5,03 4,55 4,gb 5,25
R.G.NORTE 1,98 3,06 1,95 1192 i ,44 1,01

PARAlSA 4,59 3,7'2 3,96 3,6& 3,93 4,78

PETlNAl"jHUCO 1 , 04- 1, 41 0,96 1,36 0,61 0,88

A LAGOAS 0,65 1, 17 0,94 0,71 0,48 0,43

SERGIPE O~53 0,55 O:, ~O . 0,48 0,47 0,31

BAHIA 3~31 3,14 3,03 3,05 3,01 3,01

R.NORVESTE 28,82 31,26 ?l,OS 25,88 25,28 23,60

MINAS GERAIS 0,88 0,69 0,73 0,73 0,48 0,50

E.SANTO 0,72 0,86 0,91 1 33 1,90 1,16,
RIO JANEIRO 4,95 7,54 8,06 10,15 6,'26 8,3';1

GUAJ'JA6ARA 4,48 7.85 t,!7 g,41 1,51 10.42

SÃO PAULO 12,00 13,95 12,20 12,02 13,1 Z 11 ,OE

IR. SUDESTE 23,03 31,09 3t1,77 32,64 29,33 32,15



.86
PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL V~~ VIVER$~~ UNIVAVES VA FEVERAÇÃO

NA PROVUÇÃO TOTAL VE PESCAVOS VO BRASIL

1.966 a 1.971

uNIOAVES VA
fEVERACÃO

A N O .s

1.966 1. 967 1.968 1.969 1.910 i. 971

PARANÃ. 0,56 0,71 0,63 0,72 0,83 0,81

S.CATARINA 12,51 i1,1! 11,21 11,33 11,54 12,36
R.G.SUL 23,33 12,61 16,23 15,00 22.36 20,95

REGIÃO SUL 36,40 25,09 28,01 27 t05 34,73 34,12

MATO GROSSO 0,47 0,41 0,42 0,38 0,30

GOIÁS . 0,08 0,08 0,03 0,03

R. CH.rTRO-OESTE 0,55 0,49 0,45 0,41 0,44

0.02

0,32

BPASIL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



·8-7
PROVUÇÃO v E P E .s CAVOS:t:t;I#ZO::':l:l:S t:$IIf%1 ;:;:;:1: .~:c=z;r;;s;=a:rc;r;flit.•

1.947 a. i.ss:3~~:e.=~~~~~tO~_Z
(to ) ,.

~••=*Aa.;a=Z.Qt.z==.e~:r.~_=~~~.~~=5.#~~=.:a~7~~~~~E:Z~r~:s ••~=~••~~~.~#.~......~....5~ •
UNIVAVES VA A NOS

FFPE1MÇ;I.o í.947 1.'148 i.949 1.950 1 • 951 1.952
#c_:=#==**~~.=c~:r~&:==~%%.Z$aD~.~$~=.#~~r:~~~~#~~~~~=D~~:G:.#=: ••~:=C#::~U«S.~.=~~S=~~.S

ROUVONIA 'J2 10i 105 96 78 88
ACRE 292 455 345 308 '167 428

AMAZONAS 3.665 4.053 10.651 5.4S7 5. 191 4.783
'RORAIMA 44 50 30 29 39 56

PARA 7.113 7.556 8.068 9.025 7.922 8.766
AMAPÃ 256 242 298 313 422 403

R.NORTE i2.042 12.457 -19:, ~9J 15.254 13.919 14.524
:-1:' •• $.:;: #:::t;r== :;=:Jt:.z: %~z::;: :r::::o::r:;:~ J:' .•. :::-.!tJl'tl" •••• 2'.

MARIJJHÃO 18.242 24.g10 31.590 34.284 30.089 29.027

PIAUÍ 719 716 723 679 617 665

CEARÁ 3.440 2.7'l.ó 3.437 3.541 4.462 5.351
R.G.NOm 5.138 3.287 3.371 3.535 3.375 3.066

PARAlsA 951 932 869 1.037 1.041 880

PERNAMBUCe 880 9g{) 995 1. 124 8BS 937

ALAGOA.<\ 1. 346 967 1.160 1. 218 1.183 1.838
SERGIPE 939 865 956 994 1.358 1.481

BAHIA 4.·131 4.622 5.546 4.484 4.141 5. 151

R. ~.JON>ESTE 35.792 39.965 48.647 50.896 47.154 48.3t?!J_::;:;=16:::%.=:- ::#"1::::: ,.:::t1t::r: ::-J;::z.z:~ =:;'r;;.: :."rrx~. gailrg-J:fD

MINAS GERAIS 1. 158 1.532 1.148 1.4ó7 2.098 2.007

E. SANTO 2.376 1.738 1.6QZ 1.324 1. 732 'l.C41

R.JMJE1RO 26.555 26.401 23.563 26.137 27.43'1. 26.648
GlJM.JABARA 21.~91 13.206 10.798 9.483 16.399 21.017

SÃO PAULO 16.703 18.085 16.397 12.611 14.135 15. fJ74

R.SUVESTf ~~i~§~ óO.962 53.598 ?~&~U ~li<12§ gZ!~~Z::x::.ce:!::':::#.s:r 3:e!!:J:*% :;=='$:~1fl



P R O V U ç Ã O
2E';=!:~$z •.:t2:;a!S':s

V f PESCAVOS
.88

!.t.l

UNIVAVfS VA

FEVERAÇÃO 1.947 1. 948 1.949 1.950 1. 951 7.952
=~.5=~a=~t~~~m~a.r.r2~~=~C.~~~~$:~~%=~c=:==~e:.~~g~~SS~.çz~~.ô._"ca#.$:.b~#~ ••••• E.

PARA}"$. 692 622 7~" 826 1.471 7.716):)

S.CATARINA 4.595 1.339 9.473 70.056 10.918 9.318

R.G.SUL 17.377 22.055 19.777 21.770 21. 951 31.570

R.SUL 22.664 30.016 29. Çg3 32 652 34.40ó 42.664
tr:t:72#:; .~J;1""'':: $:~:tS'. $;*"t.~ •• ",!.,..::-,ç %3at~D.:r 1JJ~S1.i:S

!.tATO GROSSO 1.041 1.213 707 797 850 1.204

GOlÃS 110 154 174 1nr 1"''' 161• l.:J I •.

/?. CEtv'TRO-OESTE 1. 151 1.36i i81 922 1.022 1.365
•• tc'#u_=*txa=_tt ::;asz:# ::!r':*Z1: t=;r;s c:o. I """'''' as •••

139.732::s:_=:r::;: 144.161
:t1::S::;tt::



.89

PRODUÇÃO V E PESCAVOS
:=::=====::=:::==== ===============

1.953 a 1.958
==========:======== (.t. )=======:====:::=============.:====_=;=;=;===~:~~==~~=====~=~=~==,::~:=:====:======c=~

UN1DADES DA A N O S
FEDERAÇÃO 1.953 1.954 1.955 1.956 1.957 7.958========:=~====:=================:=====================;==========c=======.:=~ ••==.:
RONVDNIA 87 91 97 11-9 118 416
ACRE 304 324 355 794 272 326
Af.!AZONAS 6.022 7.501 6.889 9.619 8.728 8.450

RORAIMA 67 77. 82 155 105 61

PARÁ 9.100 8.998 9.565 10.816 10.185 11.215
AMA PÁ 384 464 344 328 520 400

R:NORTE 15.964 71.450 17.332 21.291 19.928 20.868==:::::~::: ====== ====== ====== ====== ====== ===:J:#

.VARANHÃO 30.917 24.080 25.595 27.088 33.352 31.560

PIAU1 819 909 887 805 855 752
CEARÁ 4. 198 6.874 8.588 9.428 9.973 7.921
R.G.NOITE 3.388 2.976 2.930 3.981 3.943 5.324
PARAfBA 881 899 &.646 5.969 5.146 4.755
PERNAMBUCO 931 1•177 1.469 1.400 1.424 1.83Z

ALAGOAS 1.130 1.092 1..281 2.277 4.844 4.157
SERGIPE 7".586 979 872 820 887 1.166
BAHIA 5.208 5.532 5.039 6.029 6.144 8. 171
R.NORVESTE 4Q.058 44.458 55.307 57.737 M,'=~~~ 65•••63.8===r:::I:==== ====z=: ==r:I::== ====== ====== ======
MINAS GERAIS 1.959 7.913 2.035 2.052 2.406 2.238
E. SANTO 2.235 2.245 2. 192 2.742 2.748 2.496
RIO JA.'JEIRO 24.552 22.755 28.303 24.791 17.764 18.043

GUANABARA 18.971 19.561 23.721 20.094 24.765 21.308

SÃO PAULO 16.370 19.418 15.646 30.653 35.191 38.877
R.SUVESTE 64.027 ~~~~n u=~n 80.332 82.874 82.962-======== ====== ====== ====== =.:====



.90

V E=== PESCAVOS:=::=====::==:::::=

UNIVAVES VA A NOS

FEVERAÇÃO 1. 953 1.954 1. 955 1.956 1. 957 1.958

======~=a:===:::===;==#==:=~===~====t=====:====:====~=========:========:=zs====::.a=_
PARANÃ 1.806 2.432 1.911 1.989 1.872 1.855

S.CATA1?INA 13.469 12.875 14.546 16.323 15.772 11.640

R.G.SUL 14.707 27.211 27.702 28.364 27.407 29.007

R.SUL 29.982 42.584 44.279 46.676 45.051 42.502=.1:==_ ====::.: ::::::c: ====== ====== =::==== ~z=.=:
MATO GROSSO 1.466 1.503 1.382 1.641 1.721 2.796
GOlÃS 180 146 150 156 127 133

R.CENTRO-OESTE 1.646 1.649 1.532 1.791 1.848 2. 929
.==::CD&:'ze&'::.~:I ==:==: =:lC'== ====: ==::== :::r:== %•.:.z

TOTAL GERAL
.:::.:: ••••. :::r::

16 ,o. .67..·7 172 •O:; 3
::::t=: ======= 190.287:::::=::=== '1.07.833======= 216.269======= 214.899•• == •••



.91
V E
==::

PESCAVOS::==============

===~=~:::.CS.~:==:===:===~=:=::2=:==r===~~===:=~=~:====~~~:=:====:#J!~J===.:~.:.#=:=
UNIVAVES VA A NOS
FEVERAÇÃO 1. 959 1.960 1.961 1.962 1.963 1.964:===••~=:zc=a====:=.=======~=:===~t==:===~c=~====:====:=c===::==:====••===:=:=ac:==.
RONVONIA 440 182 275 326 150 184

ACRE 355 335 346 341 254 125
NJAZONAS 8.702 9.720 10.099 8.548 10.207 14.193

RORAl1.!A 76 53 53 48 39 50

PARÃ 13.343 15.693 21.071 20. 271 26.161 30.180

ANAPÃ 467 484 586 616 624 634

R.NOTrrE 23.383 26.467 32.370 30.150 37.447 45.366=:caz:::: =:::::== ====== :::==== ====:::= ::::,;:=== .==~a:.
MARANHÃO 31.128 31.022 35.634 85.618 42.637 39.643
PIAUZ 1. 167 1.263 1. 166 1.429 7.436 1. 919

CEARÃ 9.806 70.891 15.170 16.278 20.715 19.891

R.G.NOJrrE 4.770 6.617 5.655 6.648 6.424 6.370

PARAfBA 12.010 11.662 19.085 12.074 6.834 5.994
PERNAltmUCO 4.627 4.570 4.801 2.818 3.157 3.442
ALAGOAS 3.974 3.965 4.096 3.925 2.640 2.953
SERGIPE 1.328 1.377 1.574 1.619 1.816 2.078

BAHIA 8.365 7.978 8.615 11 • 068 11.348 12.652
R.NORVESTE 17.109 85.285 95.796 141.531 91.661 94.882::=====:=: =::=:=:: ==::::: ====== ======= =====: ==.::_c

MINAS GERAIS 2.302 2.269 2.347 2.626 3.215 3.116
E-SANTO 2.688 2.822 3.206 4.206 4.960 4.202

RIO JANEIRO 23.505 32.464 50.074 36.046 28.032 22.580

GUANABARA 22.365 20.797 18.731 16.971 20.326 27.135
SÃO PAULO 37.572 47.738 42.526 38.471 41.838 38.660

~!-~~i~r~ 88.372 105.490 116.884 98.320 98.371 96.293====== ::==::: =:r====:r ="'==== :::=== ===="'=



.92

V E
:r=~

PESCAVOS======#.==.-===

1.959 a 1.964==a=.~s======:====:

UNIVAVES VA A NOS

FEVERAÇÃO 7. 959 1.960 1. 961 1.96'l 1.963 1.964

==~ •• ~=~•• ~: •• ~:.=~:=~c=••:~==.:c=#::===;~===========:=~=====~=.===~.=.=••••~t.==c.s#~.
PARANÃ 2.336 2.901 3.013 2.401 3.044 3.015

S.CATARINA 13.072 15.358 36.673 55.731 74.976 54.935
R.G.SUL 45.781 43.049 42.066 83.392 106.353 35.627
1=!:SUL 61. 189 61.314 81.812 *41.SZ4 184.373 93.571==6:Z~ :z: •.:: ::::a:=== ::::==== ::.::=== ca==:t:

J'.fATOGROSSO 2.908 2.789 2.878 t.gOS 3.233 2.110

GOlÃS 139 167 400 304 271 257
R.CENTRO-OESTE 3.047 2.956 3.278 3.709 3.504 2.967
=:tf1l:6 ••• :a:-:_:::r: .::a==- ===== ===== ::=c: r:=:::= :~...
TOTAL GERAL==.lr'*=_==:. 253.100

:r::::::==
281.512
_:::.=:=

330.140
===:z::r=

414.640
:==:;=:

421.356==:==:.: 333.085
::r::=.~


