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APRESENTAÇÃO

• Edital de seleção da SEAP/PR - OEI

• Tenho alguma experiência neste tipo de processo

• Primeiro plano de ordenamento: lagosta em 1995

• Proposta TENTATIVA de Plano de Gestão

• Plano apresentado como proposta do consultor

• Dificuldade: dados insuficientes e desatualizados



Introdução

• Gestão pesqueira regulamentada p/ Lei n.13.266/2016

• Normas, critérios, padrões e medidas gestão do uso

• Processo compartilhado: SEAP/PR e MMA

• SEAP/PR tomou a iniciativa de apresentar subsídios

• Proposta preliminar: Plano Integrado de Gestão

• Baseada em levantamentos bibliográficos 

• Visitas a portos de desembarque

• Entrevistas com pescadores e armadores

• Fisheries Improvement Project: FIP do Pargo



Introdução

• Proposta sem caráter oficial 

• Sujeito a críticas, contribuições, correções

• Oferecer subsídios à SAP/PR

• Poderá submeter ao CPG Demersais e Pelágicos

Plano de Gestão 

conjunto de ações voltadas à sustentabilidade 

continuada da pescaria e a manutenção biológica



Introdução

Princípios:

• Ampla discussão: social, econômico, ecossistêmico

• Participação de integrantes da cadeia produtiva

• Elaborado com dados e conhecimento científico

• Sem prazo de validade, monitorado, revisado

• Incorporar contribuições e necessidades de usuários



Diagnóstico

Área de Distribuição

• Pargo: Guiana Francesa até Sudeste

• Dominante na região Nordeste/região Norte

• Outras espécies:

– Lutjanidae (vermelhos, pargo-piranga e guaiuba) 

– Serranidae (garoupas, serigado)

– Carangidae (guarajubas, xaréus, arabaianas)



Diagnóstico

Habitat e Ecologia

• Habitat: áreas rochosas e recifes de coral

• Profundidades: 30 a 160 metros (70 a 120 m)

• Juvenis na plataforma e adultos em áreas mais 
oceânicas (rochas, recifes, destroços) 

• Aumento do comprimento total numa com a 
profundidade e a latitude

• Jovens na plataforma: indício de área de alimentação



Diagnóstico

Reprodução 

• Início da reprodução aos dois anos de idade (33 cm)

• Nordeste: desova principal entre dezembro e março

• Região Norte: mais intenso no segundo trimestre (maio).

• Bancos oceânicos são considerados áreas de reprodução 

• Primeira maturação:

– Nordeste 43,5 cm (6,1 anos)

– Norte: 43,2 cm (Souza) cm, 37,7 (Furtado)



Diagnóstico

Crescimento e Migração

• Crescimento 

– Relativamente lento: 3,2 cm ano-1 e Jovens: 7,1 cm ano-1

– Comprimento máximo: Nordeste 92,9 cm e Norte 115 cm

– Crescimento lento: suceptibilidade

• Migração 

– Adultos: bancos oceânicos 

– Larvas: faixa costeira

– Jovens: plataforma.



Diagnóstico

Estrutura Etária / Comprimentos

• Estrutura etária hoje não é bem conhecida

• Composição das capturas por tamanhos

• SOUZA (2002):

– Indivíduos jovens mais de a 50% das capturas

– Comp. médio 45,72 cm e 51,91 cm (1999 e 2000)

• FURTADO (2004):

– Plataforma: 40,0 cm (27 a 82 cm, moda 31,6 cm)

– oceano: 43,3 cm (26 cm a 81cm), moda 40,1 cm) 



Diagnóstico

Estrutura etária / Comprimentos

• Dados preliminares do FIP (2006)

 manzuá - 31,18 cm (22,2 cm a 52,4 cm)

 pargueira - 32,04 cm (21,9 cm a 74,9 cm) 

• Composição das capturas versus estrutura etária

• Menor comprimento médio: indica sobrepesca



Diagnóstico

Pescarias

• Início no Nordeste no início dos anos 1960: declínio da 
pesca de atuns

• Bancos oceânicos com linha pargueira, introduzida por 
portugueses

• Em 1961: primeiros barcos de média e grande escala 
em Recife (PE)

• Rápido declínio das pescarias: transferência para 
Fortaleza

• Exploração de áreas na plataforma continental



Diagnóstico

Pescarias

• Diversas fases: variações esforço, captura, rendimento

• 1970: operações Norte. Forte expansão nos anos 1980

• Barcos (ou lanchas) de madeira: 10 a 18 m, gelo

• As artes de pesca: espinhel e armadilhas

• Principais pescarias na região Norte

• Áreas de pesca:plataforma e talude continental



Diagnóstico

Áreas de Pesca



Diagnóstico

Embarcação Artesanal



Diagnóstico

Lancha Típica



Diagnóstico

Arte de Pesca: Bicicleta



Diagnóstico

Arte de Pesca: Manzuá



Diagnóstico



Diagnóstico



Diagnóstico

Nível de Explotação 

Sugere capturas no período compatíveis CMS (3.934 t)
Estimativas de CMS podem estar superestimadas

Estimativa de captura máxima sustentável do pargo (Lutjanus purpureus), esforço de 
pesca e CPUE ótima (FONTELES-FILHO, 2005) 

 

Subárea Período Produção (t) Produtividade (*)

BO 1962 – 1970 2.588 6,62

PCNE 1966 – 1980 5.971 2,81

PCN 1974 – 1992 4.443 2,59

Área total 1962 – 1992 5.623 2,09
(*) (kg/anzol-dia)



Diagnóstico

Nível de Explotação 

• Dois estoques:
– Nordeste (32oW e 39oW) e Norte (38oW e 50oW)

• Diferenças:
– estrutura etária

– morfometria e DNA

• Norte:
– Indivíduos de menor porte

– Menor rendimento sustentável



Diagnóstico

Tabela 14 – Quantidade (kg) e valor (US$) das exportações brasileiras e pargo no 

período de 2012 a 2015. 

 

Ano Pará Ceará Total Pará Ceará Total

2012 16,900,252 956,370 17,859,362 3,013,927 162,700 3,176,627

2013 17,584,889 2,208,761 19,793,650 3,121,889 383,434 3,505,323

2014 12,352,580 3,108,841 15,461,421 2,157,377 499,658 2,657,035

2015 15,008,496 4,555,889 19,564,385 2,543,779 706,209 3,249,988

Fonte: Aliceweb

Valor US$ Quantidade (Kg)

Comercialização

Pescado inteiro fresco: uma e duas libras

Valor da produção: 50 a 60 milhões de reais

4.000 empregos diretos (1.500 na captura e 2.500 em terra)

Projeto FIP-PARGO: prever levantamento social e econômico



Programa de Pesquisa

• Dados insuficientes: esforço de pesca, qtde. capturada, 
composição, nível de explotação do estoque, etc.

• Ciência pesqueira evoluiu muito nos últimos anos

• Pontos de referência biológicos, econômicos e sociais

• Conhecimento insuficiente gera conflitos

• Dificuldades na aplicação e avaliação das medidas

• Início de retomada das pesquisas: Projeto FIP Pargo



Gestão do Uso do Recurso

• Área: Norte do Amapá até divisa de Alagoas/Sergipe

MEDIDAS

• Controle do esforço de pesca: barcos permissionados

• Proteção do estoque juvenil: área de exclusão (50m)

• Defeso: maior intensidade de reprodução

• Características dos aparelhos de pesca

• Sistema de Rastreamento por Satélite (PREPS)

• Inserido na Portaria MMA n. 445, de 2014: vulnerável 

Plano de Gestão para continuar exploração



Gestão do Uso do Recurso

• Frota pesqueira (IN SEAP n. 22/2007):

 184 embarcações (140 <= 15 m e 44 >15 m)

• Frota licenciada (MAPA):

 144 embarcações, 101< 15 m e 43 > 15 m

• Número exato em operação não é conhecido

• Dados parciais FIP: 

– 125 barcos: 49 manzuá, 64 espinhel e 7 caíques

• Mais de 90% se encontra sediado em Bragança



Problemas Relacionados à Pesca

Padrão de explotação

• Elevada a captura de juvenis

• Diminuição do comprimento: sobrepesca

• Comprometimento do estoque reprodutor

• Necessário proteger também o estoque reprodutor

• Recomendado: tamanho mínimo de captura

• Peixe maior e mais velho possui maior fecundidade

• Limite de capturas: ajuda manter estrutura etária



Problemas Relacionados à Pesca

Nível de explotação do estoque

• Estimativas históricas de CMS no Norte: 4,5 mil t

• Compatível com capacidade de suporte do estoque?

• Considerar também o padrão de explotação

• Considerar estimativas de CMS sobre-estimadas

• Recomendado: limite de captura abaixo da CMS



Problemas Relacionados à Pesca

Fauna Acompanhante

• Diversidade relativamente grande

• Menos de 10% da captura; espécies de valor comercial

• FIP Pargo:

– arabaiana 37,4%, pargo-piranga 21,1%, cavalas 11,7%)

• Proibidas: a garoupa, sirigado e mero

Interação com outras pescarias

• Pequenas capturas na pesca de arrasto de camarão



Problemas Relacionados à Pesca

Impactos ao Ecossistema

• Impactos no ambiente pouco conhecidos – pontuais

• Cuidados: “habitat essenciais para peixes” 

• Armadilhas perdidas talvez devam ser avaliadas

• Captura tem pouco impacto na cadeia trófica

Áreas de conservação e preservação

• Proteção das áreas de concentração de reprodutores.



Problemas Relacionados à Pesca

Conflitos entre setores da pesca

• Artesanais e industriais: disputa recurso e área de pesca

• Pargueiras e lagosteiras atuam na mesma área de pesca

• Competição: entidades, associações e cooperativas;

• Tensões nas relações trabalhistas 

• Atuação de barcos não permissionados

Questões Sociais, Culturais e Econômicas.

• Insuficiência de informações sociais e econômicas



PLANO DE GESTÃO

Objetivos Gerais

• Conservação do recurso e do ecossistema

• Bem estar social, cultural e econômico.

• Pargo e ecossistema: pescarias saudáveis e produtivas;

• Prosperidade econômica e bem estar social;

• Monitoramento permanente do nível de explotação;

• Desenvolvimento e uso de práticas boas e sustentáveis;

• Estabilidade, transparência e previsibilidade da gestão



PLANO DE GESTÃO

Objetivos Específicos Pargo

• Implementar amplo programa de pesquisa e coleta de dados;

• Assegurar população do pargo biologicamente saudável;

• Garantir  biomassa suficiente e contínua do estoque reprodutor;

• Estabelecer limites de captura com base na melhor informação;

• Processo de gestão baseado na cooperação e arranjos conjuntos;

• Conciliar os interesses dos integrantes da cadeira produtiva;

• Participação no processo de produtores e setores relacionados;

• Aplicação das medidas de gestão: fiscalização efetiva.



Plano de Gestão

Pontos de Referência

• Nível de biomassa do estoque reprodutor recuperado: 
pelo menos 25% da biomassa do estoque virgem;

• Estoque juvenil protegido: medidas resultaram no 
aumento do tamanho médio;

• Captura compatível com as estimativas históricas de 
CMS para o estoque Norte;

• Operação dos barcos irregulares coibidas;

• Estudos anuais sobre nível de explotação do estoque 
retomados e atualizados.



Plano de Gestão

Medidas de Gestão em Vigor
• Controle do esforço de pesca: barcos permissionados

• Proteção do estoque juvenil: área de exclusão (50m)

• Defeso: maior intensidade de reprodução

• Características dos aparelhos de pesca

• Sistema de Rastreamento por Satélite (PREPS)

• Inserido na Portaria MMA n. 445, de 2014: vulnerável

Monitoramento e controle

• (i) Adesão ao PREPS; 

• (ii) Assegurar o embarque de observador científico; 

• (iii) Mapas de bordo; 

• (iv) Acesso ao pescado capturado para fins científicos



Plano de Gestão

Novas Medidas Propostas

• Limitar a frota às embarcações permissionadas em 
operação;

• Estabelecer incialmente tamanho mínimo de captura de 
33 centímetros;

• Limitar a captura no ano de 2017 em 80% da CMS (3,5 
mil t)

• Implementar efetivo programa de pesquisas e 
monitoramento; 



Plano de Gestão

Dificuldades na Aplicação das Medidas

• Medidas não são aplicadas de forma satisfatória

• Insuficiência de pesquisa e monitoramento

• Inexistência de um Plano Operacional: recursos

• Falhas no sistema operacional do PREPS

• Problemas no registro das embarcações (RGP)

• Controle ineficaz da operação de barcos irregulares

• Resistência de segmentos do setor produtivo



Atividade Estratégia de aplicação 

Implementar um amplo programa de 

pesquisa e monitoramento da pesca 

Elaborar um plano detalhado, amplo, com 

proposta operacional e custos de 

execução 

Acompanhar o cumprimento das medidas 

de regulamentação da pesca nos locais 

de desembarque. 

Realizar visitas de inspeção aleatórias 

periódicas e frequentes aos portos com 

fiscais devidamente treinados. 

Acompanhar o cumprimento das medidas 

de regulamentação da pesca no mar 

Realizar campanhas de fiscalização com 

abordagem de embarcações no mar  

Realizar o acompanhamento contínuo da 

operação das embarcações condicionadas 

a utilização do PREPS 

Promover as adequações necessárias no 

sistema operacional do PREPS e 

reconstituir a equipe de acompanhamento 

Controlar a entrega de Mapa de bordo 

pelas embarcações e disponibilizar as 

informações para as equipes de 

pesquisadores 

Implementar um sistema eletrônico de 

alimentação e processamento das 

informações 

Manter o efetivo controle e atualização do 

sistema de registro de embarcações de 

pesca (RGP) 

Desenvolver um sistema informatizado 

que possa a agilizar o processo de 

registro e renovação bem ofereça 

informações gerencias adequadas 

 



Responsabilidades

• IBAMA – planos anuais e recursos para fiscalização

• Secretaria de Aquicultura e Pesca – PREPS e RGP

• Setor Produtivo: armadores e indústria

• Fornecer continuamente os dados das operações de pesca;

• Apoiar financeiramente projetos de pesquisa e monitoramento;

• Facilitar observadores científicos a bordo das embarcações;

• Facilitar amostragens a bordo e fornecer amostras biológicas;

• Contribuir com subsídios para aprimorar o processo de gestão;

• Participar ativamente no processo de co-gestão da pesca.



APRESENTAÇÃO em Bragança

• Objetivo: ouvir o que o setor tem a dizer

• Registrar e levar às instâncias superiores

• Ouvir a opinião de quem não vai a Brasília

• A proposta e contribuições serão submetida

• CPG do Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros 

Demersais e Pelágicos Norte e Nordeste



OBRIGADO



Introdução

• Sistema de Gestão Compartilhada: Decreto nº. 6.981/2009

• Responsabilidades e atribuições entre Estado e sociedade civil

• Comissão Técnica de Gestão Compartilhada dos Recursos 
Pesqueiros (CTGP)

• Finalidade examinar e propor medidas e ações à SEAP e MMA

• Premissas: pesquisa, estatística e monitoramento e controle

• Comitês Permanentes de Gestão (CPG) e as Câmaras Técnicas (CT)

• CPGs e CTs: composição paritária entre governo e sociedade civil

• CPGs são assessorados: Subcomitê (Científico/Acompanhamento)

• CPG dos Recursos Demersais e Pelágicos Norte/Nordeste


