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l . Apresentação 

A pesca em todo Brasil está em decadência e 

desorganizada, com a produtividade que não compensa sair para 

pescar, n~o havendo a cobertura dos custos, assim levando ao 

empobrecimento e daso.l.ação da classe. 

As entidaderei d§ posquí.ea envolvidas apr asont.am 
diversas dificuldades que vão da oruera de falta de metas, 
desorganização, ~poio financeiro escasso, falta de estimulo, 

entre outras. Com tudo isto ocorre a descrença da classe 
perante o setor, fato que agrava mui to a viabilidade dos 

projetos. 

Muitos 

r;:ieitim;;iti V~ Ó'-' 
problemas 

p.r'3G1Jrj:;:to, 
elo setor 

inf Q.ÇID;QÇti~H~ 
pesqueiro, 

t.9hnit:'.~l:l ~ 
tais como 

administrativos, entre outros podem ser solucionados ou 

amenizados através de uma coleta de dados de pz cdução 

confiável e uma ligaç~o do setor de pesquisa mais .forte, 
havendo trabalhos conjuntos, que venham satisfazer as 

necessidades do setor pesqueiro. Quando há urna fonte 

confiável de dados e gera-se in.formaçôes que sjo passadas a 

clas::n~, isto f az com que torne a .re Lacão mais harmônica e 
uni-ss esforços para atingir metas que ajudam o setor como um 

todo. 

É baseado nesta filosofia que propomos este projeto, 

abordando Gstes pontos, somando o esforço tQcnico com o 

conhecimento empirico da classe pesqueira, tentando amenizar 

os pr ob l.emas pesqueiros. Assim, podando recolhGr dados ds 

' L 



produção e formarmos uma central de dados para gerar toda 

infarm~ç~o po~s1v11 a c1~aa9 pQsquuirQ u co~Jnict~d~ 9m gGr~l. 

2. rn.t.rodução 

o valor doe: ecossistemas cae:têirae: mui te 

conhecido, por servirem de áreas de criaç~o, refúgiof 

fornecedor d~ nutriant@s, em fim responsáveis por parte 

considerável dos recursos marinhos. A degradaçao destes 

locais, diminui a dí.sponí.tií.Lí.dade das populações de espécies 

1 ' ' ( N ' 1 t< ri O' d bl - ' ' exp or-ave i. a e i. va, jl :1 J r cauaanc o pro . emas .r 1 nancea ros , 
econômicos 1:1 sociais pa.ra as comunidades qu~ destes locais 

dependem. 
o complexo estuarino lagunar de Iguape-cananéia é um 

' . ' t ' h ' dos mais importantes ecoss1s emas costeiros, re.con ec1do por 

cientiztaz, ecologiztaz e organizações internacicnaiz como um 

dos mais produtivos do planeta, apresentando uma considerável 

reserva de mangue pouco degradada (Diegues, 1987). 

Junto a este complexo ainda se localiza o Parque 

Estadual da Ilha do Cardoso1 o qual ê visitado pêriodicamênte 

por diversos seguimentos da sociedade, servindo de palco para 

um aprendizado sobre a natureza como realmênte ela 6, com a 

mata at.l~ntica quase que Lnt.ocade e urna deslumbrante .fauna e 

flora. 

Os municipios abrangidos no estudo apresentam uma 
espetacular na tur-az a que ainda conserva suas car act.e.rã s t.í.cas 

naturais, com urna população caiçara nativa. Embora devido o 
progresso, 1:1stas características poderão ser ame açadas , pois 

como já aconteceu em diversos locais do estado de S~o Paulo, 

hé um cuat;c para qw~ oc:l'.'.3rra um progr~::rno dito rac:iomil. 



Neste complexo ccor re uma intensa atividade 

peaquaí r a, principalmGntf! ar-t ae ana.t , abrangi;rnc:io três mil 
pescadores, os quais residem nos municipios de Iguape, 

cananêia ~ Ilha comprida, sendo a regi~o lagunar da complexo 

o principal local da atividade. A produção e expressiva, com 

uma variedade de captura composta por peixes (30% do total 

de s embar cado) , crustáceos (camarões e ::dris, 60% do total) e 

molu~cos (10%) (dados do Instituto de P9sca, SQÇ~C de 

Controle de PnKtu.ção Pesqueira, base de Cananéia; estes dado8i 
não incluem a pr cdução de manjuba) . 

0B pescadores atuam de maneira autônoma com meios de 

produção próprios, sozinhas ou com a familia, ou ainda om 

parceria com outros pescadores. No geral estes pescadores n~o 

svo.Lu.i r am para uma peBca dQ pequena ec::"3cala, virando mui t.as 

vezes empregados de armadores de pesca, quando n~o abandonam 

2 profi1:11:JC!o e mí.q.r am pi,,Jrt.1 oe; hentroe; urbance (N~i v~ op. 

ci t.) . 
ní.varece trabalhos .relatam cs p.t~at::il,rn1as paequai.ros e 

das comunidades pesqueiras encontradas no litoral do estado e 

em cananêia, os quais podemos citar Mourão (1971J, o Trabalha 

de Desenvolvimento eue t errt ado no Li.t.o.r a.l. sul de São 

sebas t.í.ão, o seminário Intêrnacional de Dessnvolvimento 

Sustentado (1986), o Programa da Mata Atlântica (1991), 

Assunção e Giulietti (1992), 

problemas como a carência de gelo, necessidade de càmacas 
frias adequadas a pzcduçãc; tráf Qgo .i.ne e qu.r-c po La barra de 

Cananéia, a falta de ordenação adequada que inclua medidas de 

assist~ncia técnicas, ~conóm.icas e sociais do seitor por 

ocasiao da regularnentaç&o, havendo falta de vontade politica, 

capt.ur s dQsordênada para garantir a sobrêvivência 0 

desestruturação dos órgâos públicos envolvidos com o setor. 



Soluções também foram sugeridas por muitos autores 
como a nuühoria dg in.fra-~eitrutur~ come um todc"J1 G!'!tGni:1~0 com 

institutos adquirindo tecnologia e controle de produção, 

dGElGnvcüvim,rntD da mar í.cui. tur a, atualizaç.10 @ adêqu&iç.lo d.idEJ 

leis e linhas de crédito especiais para os pescadores. O 

seminário Inte.rnacional de Desenvolvimento sustentáv&l, em 

1986, auqe.r.Lu um cie::ienvolvimento aue t e nt.áve L voltado ao bem 

estar das populações locais, atuai3 e futuras, monitorando a 
pe.sca, ot.Lmí.aancto as capt.ur as e assegurando a par-t i cí.pação 
das comunidades através da abertura de documentas, projetas, 

relatórios ao público e educar a população por todos os meios 

disponiveis. Diegues em 19B7 acrescenta que os projetos devêm 

satisfazer as necessidades básicas das populações e visarem a 

exploração racional e auto-sustentada. 

Baseado em sugestões e relatos de t.r'aba Lhoa aqu.i 
cí, t.adoe , e no trabalho realizado no mun i cã.p.i o de cananéia, 

com os barcos industriais e a pesca artesanal, o presente 
projeto visa desc.revs.r a pesca dos mun.í ct.p.i ce , desde as artes 
de pesca empregadas até aspectos s6cio-econômicos das 

comunidades pasqus i.r as , passando po.r análise dos problemas 

pesqueiros a serem encontrados, controle de produção e 

aas i s t êr.cí a técnica ao pescador, assim t.sndo uma v.í.s ão 

inte.g.ral de tCJc::-!.a at.í, victacte pesqueira, aubai.d.í ando f ut.uros 
projetos a serem desenvolvidos junto a comunidade para obter 
um desenvolvimento sustentável e melhorar o padrao de vida do 

pescador. 

3 • Histórico 

A partir de fevereiro dG 1995 in~talou-~e a ~eç~o dG 

çontrole de. produçao pesqueira no municipio de Cananéia, 
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coletando dados de produçao da pesca e adaptando uma 

m~tt)dologiia cti.!~ . .r~n.t~ cloB mo,H~los convcncí onaí s a at í vir::iiacu~ 

de controle de produç~o, objetivando a melhoria do dado 

recolhido e ajudar o pescador no que for possivel e útil. 

O mêtodo utilizado baseia-se em recolher os dados de 

locais e dias de pesca e a produç~o desembarcada, então estes 

s ão ana.Lí.eados e ecíi. taclos em um docume nt,c especial 

direcionado a compre9ns~o dos pescadoreis Q pGssoas envülvidas 

com o Beto.r peEHJueiro. As informações ofereoictas ao aetor 
abrangem dados de captura média mensal por hora e por dia em 
'f t t .] 1 t: , ' ' ' . di.f e.ren es ar es o.e pesca, comprame nro mêdí.o das principais 

espécies capturadas e dados adicionais, tais como in.formações 

de custos dos apare.lhos utilizados nos barcos, ciclos de vida 

das espécies capturadas, 

informações. 

o mQtodo ~oi 

por t ard as entre outra:::; 

confiabilidacte nos dados recolhidos e fazer com que os 

pQEH:!adorQEI pQrdQBBQm a ví.são dQ ''fig~al" a n6E1 at.r-i.buí.da, 

assim sendo temos como resultado bons dados de produção, pois 

os dados tornaram-se confiáveis e a convivência com os 

pescadores é extremamente harmónica, justificando, desta 

forma a real existência do Instituto, em auxiliar o setor 

pesque.iro, e principalmente o pescador. 

Temos agora um sistema de recolhimento de dados bom, 

atingindo 80 % da produção pesqueira do município, pois 

rBcolhen1os os dados da pe8ca a r t e s ana L atravês dQ maps amerrt.c 

quinzenal da principal arte de pesca (o cerco fixo) e sua 
quantificação feita pGla coleta dQ dados pQlo o próprio 

proprietário do cerco e pela colônia de pescadores, que 

aprssenta uma peixaria a qual compra a maior parte da 

produçao artesanal. 
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No momento queremos eat.ender o controle pesqueiro 
aos muní ci.pí.es vi 2i nnee t:lQ I gu&1[3Q Q I lhia comp.ric.i&1, aaaí.m 
tendo urna avaliação de praticamente toda pesca rnari tirna do 

litoral sul, restando apenas o municipio de Peruibe. 

Para outras áreas e até mesmo para Cananéia iremos 

aparf s.í çoar o método, principalmente a rede de infcrmaç6es 
que. vimos ser mais eficiente através d.e painéis 

estrategicamente distribuldos. outro fato que cabe salientar 

é o recolhimento cüJs daci.CJB de pr cdução da pesca artesamü, 
onde temos conhecimento ser melhor nas pontos de escoamento 

desta. 

4 . Justificativas 

1 ~· A regi~o que abrange Iguape e Canané í a, de acordo 

com a s~cr~taria do M~ic Ambi~ntQ (1991) aprQ~Qntam 

aproximadamente 3000 pescadores, ambas cidades com sua base 

econônrica voltada a pesca. 
O núme ro de embarcações de pescadores artesanais é 

grande e dae embar cam em diversos locais, acarretando uma. 

falha no controle de pr odução pesqueira mari tima realizado 

desde 1995 na região, tornando-os subtotalizados, quando 

visto para todo o vale do Ribeira. ~m Cananáia ~at~a dados d8 

pesca artesanal já são recolhidos, mas com car t as 

deficiências, as quais esperamos sanar .futuramente. 

Aliado ao fato dG um controlG dê produç~o 

def.i ci.ent.e , e por serem poucos os trabalhos desenvolvidos na 
rêgi~o, o s e t.o.r pGsquGiro êstá nGCQS:Ü tado dê assistência 

técnica e urna avaliaçào mais minuciosa da pesca corno um todo, 

p.Q.r.Q d~r ernb:üdit:Jl:t p;}.ri,d. .:t:wtwr;.i::i d~c::i~(j~~ cm bu:':lc:i,d. d~ .:HÜJ.Jfi'.~~~ 

aos problemas já encontrados hoje. no setor pesqueiro da 



regiao. Outro prol:.üema engloba a necessidade de um 
aecmpanhamQnto dêtQlhsdc G ~antinua de Qtivid9d~ pêaquGirg nQ 

região, pois é uma área pouco degradada, a qual devemos 
pr-aas.rvá-La o máximo poe aí.vs L, a Lám de estar dentro de uma 
Área de Proteção Ambiental (APA), sendo necessário o estudo e 

sccmpanhamant;e continuo da at í.vi.dada, visando, p.r·incip~lmêntê 
o desenvolvimento sustentável e o bem estar dos pescadores 

que depsndem do estuário para vive.r-êm, ant.as que comecQ a 1:rnr 

degractacto pelo progresso, Domo vem ocorrendo no restante cto 

estado. 

5 • objetivos 

5.1. MapQar, catalogar Q d~6crQVQr a atividadQ pQ6quQira no~ 

muni.cí.pí os de I guape, Ilha Comprida e Cananéia, fazendo um 

ii::JcompiolnhwnHmto nHrne;al r.iisl. ~ti vici~ciQ nol:l mimic.ipiol:I. Em 

conseqüência poder sugerir possiveis soluções para a melhoria 

da pesca na regi.ãó e do bem estar do pescador e obter um 

desenvolvimento sustentável numa área de proteção ambiental, 

transferindo, ou melhor trocando conhecimento e tecnologia. 

5. 2. Instalar o sistema de coleta de dados da pr odução 
p~agu~ira para o ~fetivo Gontrol~ d~ata. 

5. :3. Levar dados e informações aos pescadores que auxí Lí,e a 
cl.asse pêsquei.ra, .fcrmandc uma .rede do2i informações para todo 

litoral sul do estado de S~o Paulo. 

6. Caracterizaçao preliminar da pesca nos municipios 

1 O 
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Esta caracterizaçao está melhor descrita no 
primGi1.~o relatório do Proj o to eesca sul eauliEJta, do ano dê 
1997, o qual detalha mais o comportamento da pesca nos anos 

de 1995 e 1996 . 

. 
CANANEIA 

NeBtB muní.cí.pí,o a pGeca tJ; mais dêf.Hrnvolvida 
aprêsentancto pesca industrial c,om barcos cte peque.no porte e 

comprimentos dê 10 a 16 metros, com uma autonomia de 15 dias 

de mar. A produção varia de acordo com a época, ocorrendo 

apenas dois tipos de pesca, malheiros e camaroneiros. A 

pr-i.me.i.r-a, pescam diversos peixes, dependendo da época, com 
malhas que variam de 6 a 12 mm medidos de 116 a nó , os 

camaroneiros pescam o camar~o sete barbas (Xiphopenaeus 

k.roy~.ri), c,gm.s1r~Q br anco (PQiliJQU~ ~hm.itti) G camar ão ro~,g 

(Penaeus paulensis e P. brasilienais), com barcos que variam 

muito dg tamanho, autonomia~ capacidadê de estocagBm, Sêndo 

sempre os barcos maiores a pesca de camar ão rosa. Junto a 

pesca de camarão rosa capturam tambAm diversos peixes, 

crustáceos e moluscos, os quais fazem parte da fauna 

acompanhantê. 

Ocorre, também a pesca artesanal, compos t a por uma 

arte de pesca pr cdomí.nant.e , o cerco fixo. Havendo, ainda 

pesca de e.spinhel (vertical e horizontal), redes de emalhar e 

geriv~l. 

O cerco fixo é um tipo de armadilha que fic,:1 junto 

do mangue (figura 1) 1 estes capturam diversos peixes, que 

variam de acordo com a época, no inverno predomina a tainha 

(.Mugil plti ttll'HJ~) ~ no v~r~o o .rob~üo ( c:=~.n t.ropomu~ und~CJ.:tn:uü.:tÃI 

e e. paralellus) e o parati (M. Curema), s~o artes de pesca 

11 
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.formadas de bambus com durabilidade de apr'oxí.mactamerrte de 
três IDQ8Q8, BGndo nQCQ88ário a rQnov~ção do eQrco, motivo da 

grande ctin&mica existente. O gerival é urna arte de pesca que 

captura camarão branco no estuário, sendo utilizada apenas no 

verão (safra do camarão no estuário), a arte baseia-se em ser 

um "puçá" que .fica aberto no fundo e é arrastado de acordo 

com a corrente de maré. O e sp i.nhe L e rede de emalhar são 

artaEl conV!iiliCionais quB capturam peixes dª'ntro dD astuârio= 

No muní.cí.pí.o ~le Can~méia ª pesgtüsa pesqueira est.;i 
bem mais adiantada, como relata o histórico, com uma 

caracterização quase completa e urna coleta de dados de 

produção rl:lalizada de maneira satisfatória. Já existe uma 

totalização da produção e.m um ciclo de produção corno mostra a 

t sbe La 1 &?i a figw.i:.·s 2. 'J'iUnbêm ~:"i~t~ um acompanhamant c da::; 

pescarias e dí.nàmi ca elos cercos .fixos (principal arte de 
pgf.ic::2 srt(.lt;:;,a1uü do muní.cã.pí.c) com m;,3p~sm~nto m~nt;:;,,;ü ~ 

quantificaçao de sua produç~o (tabela 1 e figura 3). 

Nests municipio o que êstá f a l t ando Q uma garantia 

da continuidade da atividade de quantificação da produção e 

acompanhamento da d.i nâmi.ca dos cercos. Bem como um 

detalhamento das comunidades. 

O município se caracteriza e destaca-se pela grande 

produtividade ds manjuba (Achovi~iia i~pid~ntostoie) no mGsGs 

quentes. Também apresenta pesca industrial de pequeno porte, 

maEi com poucos bar~os, sua maior produç~o é da pGsca 

artesanal, que apresenta diversos cercos fixos e outras artes 

t::l~ p~eJç:..1 ~, print::ipjQlni~nt~ Q WeJw ci~ m.Qj wr.::i~i.t.'itl ~ t:'.(:3.i::-·.t.'i;::(:a f1A.t.'A 

a pesca de manjuba. 
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Neste municipio a pesca como um tocto não está 
t:'.~rilct'1!rüui.,-tü1 Mp~n&u:, ~:-dat~m tr~br;}ltitJf.l cem ü p~1:tr~~ t:.l~ 

manjuba, necessitando um estudo detalhado e um acompanhamento 
de toda a dí.nàmí.ca, bem coma a Lns t a Lação eficiente do 

controle de produçao pesqueira. 

outro produto pesqueiro muito importante a ser 

trabalho é a pesca do siri (Callinectea danae), que tem em 

uma produção mádí a estimada de 2000 Kg por dia capturada no 

estuário, ver projeto detalhado em anexo. 

Municipio de pouquissimos trabalhos referentes a 
pesca. sabe-se apenas que existe a pesca de praia com redee; 

de e.malhar e pesca de arrastao de praia, dependendo da época. 

cama foi visto neste municipio é necessária a 

descriçao e caracterizaçao total da pesca, pois nao há 

praticamente nenhum trabalho ou descrição feita. 

7. Resultados esperados 

com a conc.Ius ão do projeto, espe.ramos ter atingido 
os seguintes pontos: 

- Mapeamento das comunidades pesqueiras dos muní.cí.pí.cs de 
I guape, Canané.i a e Ilha Comprida. 

- Têr formado uma cêntral de informaçôês dê dados pêsquGiros 

do Vale do Ribeira. 
- Quantificaç.;to da maior parte da pr odução pêsqu~dra doe 

rnunicipios. 
- G0rar dado~ biológicos, da produção, econômico6 e 6ociai5 

para subsidiar futuras decisões referentes a pesca, assim 

l ;3 
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começando a ordenar a atividade, fazendo com que no futuro 
f:J!i)j am c::1~a~nvt1J.vit:1t'."le=J p.:t~t}j Gtoa q1-1G p.rc,cui~~m ~t:jlwç~t~ f1~.r~ üf:# 

problemas pesqueiros da regiao, tais como a pescaria em si, 
porta.rias g comQ.rcio, ví.aando a ma Lhord a da pr-eduçãc Q do bom 
estar da população. 

- Dar asôistência técnica a classe como um todo, objetivando 

o aumento da produçao, emprego e de~envolvimento 

autosustentado. 

8 . Metodologia 

nos municipios e manter este mapeamento até que 

completado ma.i e de um ciclo de pr-oduç ão , entende-e1e ::,er a 
' .1.. ' caracterizaçao da pesca durante o tempo necessario para 

de5crever a6 poa6ivei6 modificaçõe~ na rotina de peaca, tendo 

sempre os dados atualizados da si t.uação pesqueira, com um 

acompanhamento da rotina de pesca de cada arte em cada 

municipio. Para entender melhor a metodologia e devido as 
caeact.ar.í at.í.cae diferentes de cada municipio o mé t odo será 

explicado separadamente. 

Neste muní.cí.pí.o o trabalho está adiantado, fato que 

nos ajudou a .fa.rmular e apê.r.f s í çoa.r a me t.odo.Loq.i a para as 

demais ' J ' mun1c1.p1os. Já existe o controle efetivo desde 

féverêiro de 1995, com coletas de dados da pêsca industrial Q 

artesanal, com uma sistemática adaptada para o local, como já 
.foi .r~lQt~do no hie;t6.ricei. NCJ mcmant;o ei qw~ ..f~.lti>l ::i~rils! uma 

garantia para a continuidade da atividade e suprir algumas 

14 
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deficiências que ainda ocor r'em, tais como um melhor 
dBtalhamento das comunidades, através de entrevistas com os 

pescadores de acordo com o anexo II. As demais informações 
que s~o necessárias jã são recolhidas, mas precisamos 

aperfeiçoar, aumentando a velocidade de processamento dos 

dados, assim levando mais rápido respostas a classe pesquei1.'a 
e. termos melhores condições de transporte, para podermos nos 

dêa locar paz a as comuní.dadas , 

IGUAPE 

De acordo com a êxperi~ncia. do t.r-aba Lho no municipio 

de Cananéia, o trabalho é todo embasado em alguns fatores: 
Mapeamento e manutenç~o deste permanentemente, stA que 

atinja o ponto de pouca modí.r Lcação no ciclo de pr-odução e 

din~mics cis p~~c~. 

- Adquirir a confiabilidade da classe pesqueira, mostrando a 

ela que estamoe: somando esforços e procurarmos uma solução 

para os problemas pesqueiros, ou pelo menos amenisá-los. 

Realizar a troca de cenhaeí.mant;o e dados ~rntrê 
pesquisadores e pescadores, assim adquirindo a con.fiabilidade 

da clae;sê. 

A primeira etapa será mapear e identificar a~ artes 

de paaca 

peacard a 
do municipio, 

num pez.í.odo 

percorrendo todos os pontos 

quin~enal. Ap6s identificar as 

comurd.dadas dê pãscador·es, será realizada uma entrêvi:3ta com 

os pescadores de acordo com o anexo II, junto a isto 

acompanhar a "rotina,,, ds pesca, ou i:;ej a o ciclo de p~sca 

desde a captura até o escoamento, assim sabendo as épocas de 
p~sc~ ~ loc~li~~r o~ pontos d~ ~sco~m~nto. N~~t~~ pontos dQ 

escoamento (sejam eles peixarias, indústrias entre outros) 
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será realizada uma entrevista com os responsáveis de acordo 

Depois de mapeado e identificado a pesca, 

comaçar smca a instalar o sist~nna de cont r o.Le de pr cduçãc 
pesqueira, escolhendo um ou mais coletores para anotarem a 
cap tura de cada ar t e de pesca ou .recolhêremos através dos 
pontos de escoamento, como é feito em Gananéia através da 

colónia d@ pescadores. r s t o depende eia manaí.r a mais confiável 
a qual já saberemos depoí, s ele cariv.::t.erizar a at.í. ví dade no 
municipio. 

O coletor poderá ser uma pessoa da própria 
comunidade, a qual .rGcQbe.rã 

cooperar com a a ti vi d ade e, 

uma. g.eatificaçtto simbólica · por 

assim teremos urna Lí.q ação mais 

forte com a comunidade. A ficha de coleta 5exá de acordo com 

o anexo III. 

Qu&tndo .üd t,g no ponto dQ ~t::lc:o,.:im~nto, ::rnrGmo~ n6~ 

mesmos que iremos coletar, através de recolhimento de dados 

dQ Qntrada d'1! pascadee dQ ps í.xar.i ae ou daaambar-cadeur-oe , 

ILHA COMPRIDA 

A atividade nestG> mun.i cí pí.o ê mui to menor que os 

muni cipi os an t.e.r i ores, 
praia. Mds tem 

apresentando praticamente 

valor cientifico por 

a pesca de 

ap.r-esenta.r 
características muito diferentes dos demais municípios, entao 

ê importante qw~ tenhamos os dados. o màt.cdo ::rnrá sQmslhantQ 

ao municipio de Iguape, fazendo um mapeamento e um 
acompanhamant;c da dinámic:a. Instalar~meis o sisbirnH.t dG 

recolhimento da produção através da ctistribuiçao de urna ficha 
p.;i.r.;'.;l que o~ p.1:,6p.rio::'! p~::i;C,&:ldor~~ .Qnwt/;ir~m, em tx.·oc:..i di~to 

daremos toda a assistência técnica que necessitarem. 
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Outro método será pegarmos os dados com os 

Para adquirir a confiança da classe ' pesqueira 

teremos de gerar dados e analisá-los, a fim de transferi-los 

a classe, bem como levar todas noticias e assuntos relevantes 

ao seu conhecimento, e juntos tentarmos solucionar problemas 

que atinjam ao se t.or , Ent.1o mat ar.í a I de propaganda é fator 

significativo, pois a conuní.cação entre toda classe 
(pescadores e pesquisadores) será muito importante para 

adquirirem a confiança mútua e trabalharmos juntos. 
como no murrí.c í.p.í.o dê canané í.a, o sist9ma quB 

usaremos para levarmos informações a classe será de painéis 

estrategicamente d.i.e t.r-i.but.dos , a fim de termos permenb:~mente 

urna ligaç&om .forte. com o setor. Outro fato será a propaganda 
da proj at;o ;:;itrsvê1::1 ciG ciil::!tribwiç~o dQ c.gmit:H~t.a::i G bon~I::!, 
visando que todos conheçam nosso trabalho e com o tempo haja 

mt~t:i- VE=i!f.tlt:, t=!i=i t::t~mJ..rn.:i.t~lHtjA ~m J j i.1t:JJ-t-~? 
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9 . Cronograma da atividade 

O projeto tem a duração de dois anos, assim teremos 

um mapQanHni.to er:.,mpl~to df! 11tividad~, princ:ip2lnHmtQ em r quape 
e Ilha Comprida, locais que pouco tem Íeito. Também 

acr adí, t amcs que tenhamos nêstQ t empo o ciclo completo da 

pr odução, ou seja teremos urna série temporal da df.námí.ca 

pesqueira. 
~3 Mlü'EAMENTO E DE:iiCRIÇÃO DAS IN:iiTALAÇÃO DO REPASSE DE 

MONITORAMENTO DA ARTES SISTEMA DE INFORMAÇÕES 
PESCA CONTROLE 

111 X 
2~ X 
30 X 
4• X X 
5;; X X 
6º X X 
70 X X X X 
s- X X X X 
90 X X X X 
lOº X X X X 
1111 X X X X 
12° X X X X 
13º X X X X 
14ií X X X X 
15° X X X X 
16"' X X X X 
11,; X X X X 
181) X X X X 
199 X X X X 
20º X X X X 
:Uº X X X X 
22° X X X X 
~3" X X X X 
24°' X X X X 

Du.r1:H'!tQ o proj e t;o o Lmpor t ant s ê a manut.erição do 

mapeamento e monitoramento, permanecendo a descriç~o da 

atividade pesqueira para estar sempre atualizado a dinâmica. 

As saictas para percorrer as artes e pontos de pesca 

s ar-ão quinzenalmente em r quaps e cananéia. Na Ilha compr í da 

no primeiro ano será quinzenal e no segundo mensal, até 
termos instalado o sistema de controle de produção. 
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11. ANIXO I 

lNS~l'l'UTO DK PESCA 

ENTREVISTA NOS PONTOS DE DESEMBARQUE E RECEBIMENTO DE PESCADO 

DATA: 

LOCAL (nome do estabelecimento e endereço) 

PROPRIETARIO : 

NUMEROS DE FUNCIONARIOS 

CAPACIDADE TOTAL DE RECEBIMENTO DE PESCADO: 

QUANTIDADE RECEBIDA GERALMENTE (M~DIA) : 

DE QUEM RECEBE: 

QUANDO RECEBE: 

LOCAL QUE RECEBE 

PRODUTO RECEBIDO (ESPl!:CIES ) 
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12 . .ANIXO II 

INSTITUTO DI PISCA 

REGISTRO DOS PESCADORES 

DATA: 

LOCAL : 

PROPRIETÁRIO/PESCADOR 

IDADE: 

ESCOLARIDADE 

TEMPO DE RESID~NCIA 

POSSUI OUTRAS RESID!NCIAS (nº) : 

.NÚMERO DE PESSOAS NA REiSI DtNCIA : 

PRATICAM CULTIVO? 

QUANTO CULTIVAM (subsistência ou comércio) ? 

CRIAM ANIMAIS '? 

PRATICAM EXTRATIVISMO (qual) ? 

2.3 
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SÃO COMERCIALIZADOS (para quem vendem e quanto, em média) ? 

QUANTOS DA FAMÍLIA P ESCNiI ? 

O QUE PESCAM? 

ARTES DE PESCA EMPREGADAS 

QUANDO PESCAM? 

QUANTOS ESTÃO ENVOLVIDOS (com a familia ou parceria) 1 

POSSUEM EMBARCAÇÃO PRÓPRIA ? 

PARA (JUEM VENDEM O PESCADO ~1 

LOCAL DE VENDA OU ENTREGA 

ROTINA DE PESCA: 

OBSERVAÇÕES (discussao de problemas, reclamações, etc 



13 . .ANIXO III 

INSTITUTO DK PESCA 

CONTROLE DE PRODUÇÂO 

DATA 

BARCO: 

PROPRIETÁRIO/PESCADOR..: 

LOCAL DE PESCA: 

QUANTIDADE: 

E!S Ei ltCI ss 
VALOR. 

ARTE DE PESCA: 

DIAS DE PESCA: 

25 
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14. Elaboraçao do orçamento Para dois anos de trabalho 

Painéis : R$ 150, 00 
um bareô d~ alum1niô 6 IDQtro6 : R$ 1700,00 

- Combustivel (gasolina 8400 litros, 350 litros por mês): 

R$ 7.560,00 

- Diárias: 10 mensais (valor da diária R$ 50,00): 

R$ 12000, 00 

Valor total; R$ 21410,00 (para dois anos) 

Orçamento por mês 
1° mês: R$ 2665,00 

2° mês ao 24° mês: R$ 815,00 

Valor total do projeto R$ 21410,00 (em dois anos) 

15. Contra-particta 

= Recursos humanos 

Equip@ d9 trabalho 

Jocemar Tomasino Mendonça - Pesquisador Cientifico, 

ocganugrafo; coordenador do projêto 

António Domingos Pires - Técnico de apoio 

Gilson Costa Calasans - Técnico de apoio 

Sérgio Cunha Xavier - Técnico de apoio 

Todas com pr~tica em amostragem e pesquisa 

pesqueira, treinados e qualificados para realizarem com êxito 

o trabalho, pois adaptaram a metodologia à região nos anos de 

1995 e 1996 (vide realt6rio da atividade pesqueira no 

municipio de Cananéia). 



R!CCURSOS ADQOIRIDOS EM OU'l'RAS INSTITUIÇÕES 

IBAMA: R$ 5400,00 

Prefeituras (Ilha Comprida, Iguape e Cananéia) 

R6cureos materiais 

. Um microcomputador um DX386 e um Pentiun 166. 

Duas impressoras uma matricial e uma de jato de tinta. 

R$9600, 00 

Papel de impressora. 

Fita de impressora . 

• Uma viatura e vottIDuativel para tleslovamento em tê.rra • 
. Tr~s motores de popa 25 HP . 

• Material de escritório . 

• Material de amostragem . 

. Planilhas. 

J' .~ 
' t 
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