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•• Gestão dos estoques pesqueirosGestão dos estoques pesqueiros

•• Recomendações de Convenções Recomendações de Convenções 
Internacionais (ICCAT, CCAMLR)Internacionais (ICCAT, CCAMLR)

•• FiscalizaçãoFiscalização

•• Segurança da navegaçãoSegurança da navegação

•• Controle do uso de óleo diesel subsidiadoControle do uso de óleo diesel subsidiado

•• Comprovação de ocupação da ZEE brasileiraComprovação de ocupação da ZEE brasileira

MOTIVAÇÃO



•• Antes de 2003:Antes de 2003:

–– Autorizações de arrendamentos de Autorizações de arrendamentos de 
embarcações estrangeiras de pescaembarcações estrangeiras de pesca

•• Após 2003:Após 2003:

–– Autorizações de arrendamento de Autorizações de arrendamento de 
embarcações estrangeiras de pescaembarcações estrangeiras de pesca

–– Decreto n.° 4.810, 19/08/2003Decreto n.° 4.810, 19/08/2003

–– Regulamentação do Decreto n.° 4.810        Regulamentação do Decreto n.° 4.810        
(IN em vias de publicação, (IN em vias de publicação, ±± 33.000 barcos).000 barcos)

MARCOS LEGAIS



•• Embarcações estrangeiras (n=33)Embarcações estrangeiras (n=33)

•• Sem critérios estabelecidos para escolha dos Sem critérios estabelecidos para escolha dos 
sistemas disponíveis no mercadosistemas disponíveis no mercado

•• Análise das informações realizada por Análise das informações realizada por 
instituições conveniadas (instituições conveniadas (UnivaliUnivali e UFRPE)e UFRPE)

•• Análise das informações posterior ao término Análise das informações posterior ao término 
do cruzeiro de pesca (relatório)do cruzeiro de pesca (relatório)

•• As empresas fornecem dados em As empresas fornecem dados em ≠≠ formas formas 
(softwares para visualiza(softwares para visualizaçãção)o)

RASTREAMENTO ANTES DO PROGRAMA







•• Novembro/2004 Novembro/2004 –– Grupo Grupo ad ad hochoc de de 
discussão sobre rastreamento de barcos discussão sobre rastreamento de barcos 
(SEAP/PR, IBAMA/MMA e Marinha)(SEAP/PR, IBAMA/MMA e Marinha)

•• Convidados: Convidados: UnivaliUnivali, UFRPE e INPE, UFRPE e INPE

•• Definição de critérios mínimos (sistemas e Definição de critérios mínimos (sistemas e 
equipamentos) e procedimentos/regras equipamentos) e procedimentos/regras 
(armadores e órgãos)(armadores e órgãos)

•• Lançamento do Programa                      Lançamento do Programa                      
em 04/09/06em 04/09/06

AVANÇOS A PARTIR DE 2003
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do PREPS
(COMCONTRAM/MB - RJ)

• Servidor BD
• Servidor Web

Computador Cliente

Núcleo de 
Rastreamento

SEAP/PR

Computador Cliente

Núcleo de 
Rastreamento

Marinha

Computador Cliente

Núcleo de 
Rastreamento
Ibama/MMA

Outros 
computadores

clientes

• Empresas de Rastreamento
• Univali (manutenção)

• Proprietários dos Barcos

DIFAP

• Elaboração e atualização
dos planos de gestão pesqueira.

• Repassar ao CSR a legislação
que estabelece restrição

geográfica à pesca.

CSR

• Introduzir no Sistema as 
restrições geográficas à pesca.

• Analisar os alarmes do sistema.
• Encaminhar à CGFIS indicativos

de infração após análise
dos alarmes.

CGFIS

• Analisar os indicativos
de infração.

• Executar as medidas 
administrativas cabíveis.

• Alimentar o Sistema da Central
com relatórios de fiscalização.

Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações de Pesca por Satélite



Sistema de Informação para o Monitoramento Sistema de Informação para o Monitoramento GeoespacialGeoespacial da Pescada Pesca



AÇÕES EM ANDAMENTO NO IBAMA

•• Levantamento da legislação pesqueira que Levantamento da legislação pesqueira que 
define restrição geográfica à pescadefine restrição geográfica à pesca

•• Geração dos limites das restriçõesGeração dos limites das restrições

•• Levantamento da base cartográfica:Levantamento da base cartográfica:
•• BatimetriaBatimetria oficial (MB)oficial (MB)

•• Cartas Náuticas vetoriaisCartas Náuticas vetoriais

•• Limites oficiais do mar territorial e ZEELimites oficiais do mar territorial e ZEE





•• Publicação da INPublicação da IN

•• Homologação das empresas Homologação das empresas –– 40 dias40 dias

•• LanLanççamento de linha de cramento de linha de crééditodito

•• InIníício do rastreamento conforme calendcio do rastreamento conforme calendááriorio

......

PRÓXIMAS ETAPAS

Informações previstas 

no item a)  do Anexo 

II e profundidade local

30 diasEm todas as 

embarcações

S e SERede de emalhe para peixe-sapo

Informações previstas 

no item a)  do Anexo 

II

No início das 

operações

Em todas as 

embarcações

S e SECerco para Bonito Listrado

Informações previstas 

no item a)  do Anexo 

II

90 diasEmbarcações com 

AB maior ou igual 

a 50 ou 

comprimento total 

maior que 15 m

N, NE, SEArmadilha para Lagosta

Informações 

Obrigatórias

PrazoCondiçãoRegiõesFrota – Espécie Alvo -

Modalidade
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