
• RELATaRia 00 ENCONTRO SOBRE OS PROJETOS DE PESQUISA PESQUEIRA
REGI~O SUDESTE/SUL,

Itajai(SC), 11 a 15 de maio de 1992,

1-\ Introdu~ão:
~

\ AI importincia que a pesquisa pesqueira vem assumindo dentro
do "IBAMA com o fortalecimento dos Centros de Pesquisa, com
cresc~nte apoio aos técnicos e pesquisadores nos Estados, e
aloca~ão de recursos financeiros aos projetos de pesquisa
pesqueira, levaram o CEPSUL/IBAMA a promover um"encontro entre os
pesquisadores da região Sudeste/Sul, O objetivo dessa reunião foi
o de discutir a situa~ão atual das pesquisas nos Estados, sugerir
recomenda~~es para o b~~ ~~di~ent~ ldas atividades a nivel
regional e/ou estadual, e propor projetos para 1993,

A reunião foi aberta pelo Sr, Chefe do CEPSUL/IBAMA, Or,
Phi I ip Charles Conol I V, que exp~essou seus ~o~~s de boas vindas,
colocando as instala~ões do Centro à disposi~ão dos
participantes, Em seguida, foi feita a escolha do Coordenador e
do Relator da reunião, tendo sido escolhidos Luiz Fernando
Rodrigues e Suzana Saccardo, respectivamente,

Dando in(cio aos trabalhos, o Or, Phi I ip fez a apresenta~ão
do organograma do CEPSUL (Anexo 1) e bem como o pessoal envolvido
em cada um dos setores, O setDr de Pesquisa e Treinamento que
desenvolve projetos nas áreas de biologia e tecnologia de pesca,
funciona atualmente com 9 pesquisadores, sendo que 2 deles esl~o
atualmente no exterior para conclusão de curso de p6s gradua~ão e
retornam no final do corrente ano, O setor de Comunica~ão Social,
bem como o de Administra~ão e Finan~as contam respectivamente com
apenas uma pessoa e a Assessoria Técnica-Jur(dica e Planejamento
conta com 2 técnicos ~irecionado ~ área,

A disponibi I idade de recursos financeiros para 1992 é de
900 mi Ihões de cruzeiros para atenderem a 22 projetos a Região
Sudeste/Sul. Destes projetos, 2 são para prospec~ão acústica de -
sardinha e peixes demersais, or~ados em 300 mi Ihões, Os 600
mi Ihões restantes foram distribu(dos entre os demais projetos
aprovados pela OIRPEO,

A execu~ao f(sica e financeira desses projetos será
acompanhada através de relat6rios trimestrais, encaminhados ao
CEPSUL,

Em termos de equipamentos, o CEPSUL está providenciando a
aqulsl~ao de 04 microcomputadores AT 286 e demais periféricos
cujo patrimônio será repassado às SUPES em Vitória (ES), Rio de
Janeiro(RJ), são Paulo (SP) e Rio Grande (RS), Estão sendo
repassados também recursos para a aquisi~ão de material
permanente para atender aos projetos de pesquisa pesqueira,

Para apresenta~ão de projetos para o ano de 1993, foram
encaminhados os formulários com bastante antecedência em rela~ão
ao ano anterior, garantindo assim que os projetos fossem
reencaminhados e central izados no CEPSUL para sele~ão prévia
visando atender as prioridades de pesquisa atual, e posterior
proposi~ão à DIAPED,
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A discussão sobre a real lz a c ã o de reuniões dos Grupos
Permanente de Estudo dos principais recursos pesqueiros resultou
na decisão de suspensão temporária dos GPEs quanto a subsidiar o
ordenamento pesqueiro, tendo em vista que as portarias
estabelecidas tem um caráter cont(nuo. Reuniões técnicas entre
pesquisadores, com o objetivo de atualizar e consolidar
informa~ões sobre a biologia, tecnologia e estatrstica de pesca
por recurso; serão feitas em caráter anual. A conclusão de algum
fato novo que justifique a mudan~a da legisla~ão vigente poderá
levar à uma reunião visando ordenamento.

Ficou estabelecido também que em 1993 serão
seminários abrangentes, envolvendo outros setores de
assim como o s6cio-econ6mico e o setor produtivo
discussão de visão h o l Ia t i c a da s i f u a cjíu do recurso em

promovidos
interesse,
para uma

questão.
,\.." .$ •.•• , .

I I Situa~ão atual das Pesquisas no Estados.

a) Biologia e Estatrstica Pesqueira(········

ESPIRITO SANTO

A superintendência do Estado do Espirito Santo vem
desenvolvendo o projeto de Biologia Pesqueira de Camarão,
contando apenas com 1 pesquisador. Entretanto, tem encontrado
apoio junto aos estudantes da Universidade Federal do Espírito
Santo que colaboram,. principalmente, na obten~ão dos dados
b i o l ó ç lc o s . Além' disto, conta com a ajuda do pessoal envolvido no
Projeto TAMAR, podendo também aproveitar as viagens ao campo para
fazer as amostragens de camarão. Quanto à estatrstica pesqueira,
há deficiência de servidores, havendo a perspectiva de
aproveitamento também do pesoal do projeto TAMAR. A escola de
Pesca do ES desenvolve, ainda, trabalhos sobre cultivo de ostras
e ma x i Ihões.

RIO DE JANEIRO

são desenvolvidos três projetos de Biologia Pesqueira
enfocando as espécies: sardinha, camarão, atuns e afins. Há
apenas um pesquisador para cada um dos projetos, mas os três
pesquisadores procuram, na medida do poss(vel, participar de
todos eles, O ideal seria poder contar, obviamente, com mais
pessoas. Gomo alternativa, foram elaborados termos de coopera~ão
técnica com as prefeituras, para amostragem e estatrstica
pesqueira,

Pretende-se ainda reapresentar mais um projeto para 1993,
que abordará aval ia~ão do potencial dos bancos de algas marinhas
no Estado do Rio de Janeiro,

Sl(O PAULO

A superintendência participa,.:ão
sobre a

conta com a
em estudos

de duas
sardinha,pesquisadoras engajadas
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b) TECNOLOGIA PESQUEIRA

Foram apresentados, em vfdeo, os resultados de 3 trabalhos
desenvolvidos pelo CEPSUL: 1- pesca alternativa para a frota de
camarão com I inha de fundo, durante o per(odo de defeso. 2-
seletividade na pesca de parelhas uti I izando malha quadrada. 3-
uso de redes menores que as convencionais uti I izadas na pesca de
arrasto de camarão, visando reduzir a captura da fauna
acompanhante.

I I 1- Pesquisas propostas
potencial de recursos vivo~ na ZEE~

para levantamento do

Foi apresentado um histórico do Programa para Levantamento
do Potencial de Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva
(REVIZEE), sua e lab o r ac ã o por grupo con~ulta· -c-o nv o o a d o e em 1990
pela CIRM, e a reunião recentemente real izada no CEPENE/IBAMA,
convocada pelo CNPQ. Nessa reunião a comunidade cient(fica foi
informada dos recursos financeiros existentes para o
desenvolvimento dos projetos, cujas propostas deverão ser
encaminhadas até final de maio pr6ximo.

Para execu~ao dos trabalhos,
preliminarmente dividida em 3 regiões
seguintes institui;ões de pesquisa:
1- Sul de Rio Grande ao Paraná

CEPSUL/IBAMA.
2- Sudeste: São Paulo e Rio de Janeiro,

Pesca e a FIPERJ.
3- Nordeste: ainda e~. entendimentos

institui;ões.

a costa brasileira foi
distintas, englobando as

envolvendo a FURG e o

envolvendo o IOUSP, I • de

sobre projetos e

Foi proposta a forma~ão de 1 grupo para vistoria e
recadastramento dos barcos de pesquisa atualmente em atividade, e
bem como de outro para tratar da intercal ibra~ão dos diferentes
equipamentos e metodologia.

IV- Forma~ão de Sub-grupos.

1- Pelágicos

a) Sardinha:

Os projetos em desenvolvimento nos Estados e CEPSUL serão
mantidos, discutindo-se a necessidade de dar continuidade às
amostragens biológicas em todas as àreas de ocorrência do
recurso, segundo metodologia já estabelecida no PIEBS, visando
estudos sobre aspectos da reprodu;ão, crescimento e estrutura da
popula;ão. A reunião dos pesquisadores do PIEBS, para a reda.ão
final do trabalho realizado no período 1981-1987, está previsto
para agosto pr6ximo.

Para a ava I ia~ão do estoque da sardinha, Isera feita uma
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atual ização dos dados de distribuição de frequência
comprimento de 1988 a 1991 e os resultados serão levados
reunião técnica anual proposta para outubro próximo,

de,
a

b) Atuns

estão
Os dados de captura e esfor~o e controle
sendo coletados normalmente em todos os

de desembarque
Estados, Com

rela~ão aos dados biológicos, no Rio de Janeiro as amostragens
biol6gicas previstas não estão sendo feita em função de problemas
administrativos alheios ~ vontade da equipe t~cnica, Cada Estado
conso I ida os dados e os env ia ao representante do ICCAT no
Br a s i I ,

Há uma proposta de se integrar todos os dados da região
sudeste/sul para gerar um trabalho conjunto,

c) Outros pelágicos o-o

Com vistas ao estudo de outros recursos pelágicos, propõe-
se faz e rum Ie v a n t ame n t o d e d a dós e x is t ~ n te a. '&0 b re a b io Io g ia e
pesca dos recursos x i xa r r o , caval inha, enchova e tainha,
objetivando a proposição de projetos espec(ficos para aval iaçã'o
destes estoques.

2- Demersais

a) Camarões

A necessidade de padronizar a metodologia de coleta de
da dos e a n á I ise p a r a a p I ic a çã o dos n o vos mo d e Ios d e a vai ia çã o de
estoque levaram o sub-grupo camarão a decidir após exaustivas
discussões, que a DIRPED dever' promover uma reunião o mais breve
possrvel para elabora~ão do Projeto Integrado de Estudos
Biológicos do Camarã~. A criação desse grupo já foi proposta
desde 1981, no I I Grupo de Trabalho e Treinamento GTT
(FAO/SUDEPE, Tamandaré 1981) e recomendado em vários GPE e não
viabi I izado. A proposta é de uma reunião em junho ou julho, para
tratar do assunto, contando com a participação dos seguintes
t~cnicos: Arcimi dos Santos (ES), Silvia de Oliveira (RJ), José
Hiran de Almeida (PR), Ricardo Card~so (SC) e luiz Fernando
Rodrigues (CEPSUl), Hamilton Rodrigues (RS) e Fernando D'lncao
(FURG).

Em agosto começarão as amostragens segundo orientação
estabelecida no programa integrado, a reunião técnica está
prevista para outubro próximo,

PEIXES DEMERSAIS

Em Rio Grande (RS), o CEPERG desenvolve trabalho com
peixes demersais da região sul, em são Paulo. o Instituto de
Pesca acompanha os estoques demersais da costa sudeste. No
CEPSUl, aguarda-se o retorno do técnico Kotas para reiniciar o
projeto.
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De modo geral, os sub-grupos discutiram a necessidade de se

estudar o poder de pesca das frotas em atividade.

I I I Estat(stica Pesqueira

o desenvolvimento do projeto ESTATPESCA, iniciado em julho
de 1990 no I itoral do Estado do Ceará, foi apresentado pelo seu
coordenador José Augusto N. Aragão. Em seguida, os pesquisadores
do sudeste/sul discutiram a viabilidade de implantação do projeto
na região e conclui-se que:

a) Desde que o IBAMA assuma a estat(stica pesqueira como
prioridade, delegando à DIRPEO a responsabi I idade dessa atividade
e repasse de recursos fi~~nc~lroi, &~fPSUL deverá assumir a

r~ central ização e a coordenação da estat(stica pesqueira no
sudeste/su I.

b) Para viabi I izar a reestruturação
levantamento minucioso da situa;~o
trabalhos em cada superintendência.

(, ..' ..' ,

do projeto,
em que se

será feito
encontrar

um
os

IV Recomendações

Tendo em vista as discussões levantadas nos vários t6picos
do encontro, foram propostas recomenda~ões para viabi I iza~~o dos
projetos de pesquisa pesqueira:

1- necessidade absolu1a de apoio por parte das superintend~ncias
Estaduais aos projetos desenvolvidos, bem como aos
pesquisadores.

2- •.real i z a c ã o de reuniões técnicas anuais entre pesquisadores por
recurso pesqueiro, no sentido de atualizar e consolidar as
informações sobre a biologia, tecnologia e estat(stica
pesqueira. Reuniões de GPE para ordenamento só serao feitas
quando um fato novo i mp l i q u a em proposta de modificações de
legislação.

3- real iza~ão de seminários bienais, espec(ficos para cada
recurso pesqueiro, aberto à comunidade cientrfica e demais
segmentos da sociedade, para discussão ampla da situação do
estoque em questão.

4- formação de comissão interinstitucional com prop6sito de
vistoriar as embarcações de pesquisa envolvidas na execu~ão
dos projetos das ZEEs, bem como para adequação da metodologia
a ser aplicada.

5 - atual iza~ão das caracterfsticas ffsicas das frotas
para determina~ão do poder de pesca das mesmas.

atuantes
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, o - criação do Projeto Integrado de Estudos sobre o Camarão na

Região Sudeste/Sul,

7 - garantir a manutenção do sistema de estatfstica pesqueira no
Estado de São Paulo.

8- fortalecimento do Grupo de Sócio-Economia no IBAMA com a
perspectiva de propor trabalhos de apoio e em conjunto com os
pesquisadores da área biológica e tecnológica,

9- centra I izalPão da c o c rd e n a sâo
pesqueira" no CEPSUL,

do projeto "estat(stica

10- capacitação dos técnicos do IBAMA às nOVâS metodologiâs
aval iação de estoques .pesqueiros,,-,

de
,c" S. •••• ,.

r 11- rea I izalPão do novo encontro na segunda qu inzena de ma r c o de
1993 para aval iar o andamento dos projetos até então e propor
novas recomendações, (.••.....
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