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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo propor uma érttarcação alternativa para a pesca 
artesanal partindo do reconhecimento de que esta constitui uma atividade 
influenciada por dinâmicas tanto sociais como naturais, que nos demanda uma 
atualização dos esforços de pesquisa, no sentido de amenizar as dificuldades 
vividas pelos pescadores assegurando sua produção pesqueira, melhorando 
suas condições no ambiente de trabalho e fazendo a substituição gradativa de 
jangadas, botes a vela e botes a remo, por embarcações tipo catamarã, 
(palavra originada do idioma tâmil kattumaram, em que kattu, 'ligadura', + 
maram, 'paul que designa um veículo náutico com dois cascos paralelos 
unidos por uma plataforma horizontal que serve de convés. A embarcação se 
destaca por sua elevada estabilidade e velocidade em relação às embarcações 
mono casco, possuindo grande autonomia de navegação tendo o vento como 
fonte propulsora, sendo de fácil maneabilidade, rápida e segura, com 
acomodações para pernoites da tripulação. Uma mudança conceituai e 
metodológica das técnicas de trabalho da pesca artesanal se faz necessário, 
visto que algumas considerações são elaboradas sobre os limites ou cuidados 
necessários para realizar estas operações, em especial no que se refere à 
diferenças importantes entre as embarcações empregadas neste tipo de pesca. 
Ressalta-se, por outro lado, o potencial que o catamarã pode apresentar para 
contribuir com as ações voltadas para a pesca, no sentido de potencializar 
seus resultados, com relação à salvaguarda da vida humana no mar, a rapidez 
nas viagens pesqueiras e a melhoria nas condições de trabalho à bordo, 
culminando em uma maior produção pesqueira. 
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EMBARCAÇÃO ALTERNATIVA PARA A PESCA ARTESANAL 

JAMIL BEZERRA BINDÁ 

1. INTRODUÇÃO 

A pesca artesanal ou de pequena escala é exercida em todo o litoral 

cearense, com maior ou menor significado, de acordo com o núcleo 

populacional no qual é exercida, considerando: o seu nível de organização 

social e de trabalho, a demanda pelo produto gerado, a produtividade 

pesqueira da área e seus respectivos tipos de pescado. A tecnologia 

empregada pode ser caracterizada pela falta dos mais rudimentares 

mecanismos quer sejam de apoio à produção, de adoção de novas tecnologias 

ou de apoio à mão de obra. 

A atividade pesqueira no estado do Ceará é desenvolvida a partir de três 

categorias distintas de embarcações: a) a de pequena escala (Figura 1) — dita 

artesanal, exercida por barcos a remo e/ou vela como as canoas, paquetes, 

botes e jangadas, geralmente geleiros, com comprimento de 1,9 até 14 metros, 

de curto raio de ação e que, portanto, capturam, desembarcam e 

comercializam sua produção em áreas adjacentes às suas respectivas 

comunidades pesqueiras de origem; b) a de média escala (Figura 2), 

constituída de embarcações motorizadas, com 6 a 16m de comprimento, 

geleiras, de casco de madeira, geralmente com cabine no convés, óom raio de 

ação intermediário, e que também capturam e desembarcam pescakdo dentro 

do estado, sendo que suas produções, via de regra, são entregues diretamente 

às empresas de pesca, das quais são fornecedoras; e c) a de grande escala 

(Figura 3), dita industrial, caracterizada por empregar barcos próprios, de ferro, 

com sistema frigorífico a bordo, de comprimento oscilando entre de 12 e 22 m, 

que desenvolvem suas pescarias, invariavelmente, fora do Estado, embora 

suas produções sejam em alguns casos beneficiadas e comercializadas por 

empresas com sede no Ceará. 



CEPENE - 2006 

Figura 1 — Embarcações pesqueiras do estado do Ceará, classificadas como 
de pequeno porte: (a) bote a remo, (b) jangada, (c) paquete, (d) bote a vela e 
(e) canoa. 
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CEPENE - 2006 

Figura 2 — Embarcações pesqueiras do estado do Ceará, classificadas como 
de médio porte: (a) lancha média, (b) lancha pequena, (c) lancha grande e (d) 
bote motorizado. 
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CEPENE - 2006 

Figura 3 — Embarcações pesqueiras do estado do Ceará, classificadas 
como barcos industriais: (a) lancha industrial pequena, (b) lancha 
industrial média e (c) lancha industrial grande. 

Igualmente, é importante ressaltar que a atividade pesqueira estadual é 

predominantemente artesanal, exercida majoritariamente em todos os 

municípios litorâneos, por barcos a vela ou a remo, com limitado raio de ação 

(Tabela 1), sendo estes responsáveis pela maior parte da produção local e pela 

geração de emprego e renda para um significativo contingente de pescadores. 
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Tabela 1 - Distribuição da frota cadastrada no estado do Ceará, por município, 
no ano de 2006. 

Municípios 
Bote 
a 

Vela 

Bote a 
R 	0  Paquete Canoa Jangada Lancha 

Lancha 
Industrial 

Bote 
motoriza,. Catarnara TOTAL % 

Icapul 317 2 384 0 4 205 0 40 1 953 12,9 
Aracati 19 77 375 107 39 111 0 3 O 731 9,9 
Fortim 23 2 362 7 10 79 O 26 0 509 6,9 
Beberibe 10 60 305 1 77 48 O 2 4 507 6,8 
Cascavel 3 3 161 0 27 33 O 4 0 231 3,1 
Aquiraz O 5 157 O 42 O O 0 0 204 2,8 
Fortaleza 17 97 172 6 86 100 66 0 0 544 7,3 
Caucaia O 1 103 1 8 2 O 1 O 116 1,6 
S.G.Amarante O 14 161 O 11 3 O O O 189 2,6 
Paracuru 4 84 166 16 6 4 O O O 280 3,8 
Paraipaba O 19 120 3 1 O O O O 143 1,9 
Trairi 10 16 383 159 O 26 O 3 O 597 8,1 
Itapipoca 5 1 193 149 O 3 O 1 O 352 4,8 
Amontada 10 O 48 223 O 3 O 8 O 292 3,9 
Itarema 56 2 74 76 O 132 O 8 O 348 4,7 
Acaraú 17 9 34 256 1 169 1 3 O 490 6,6 
Cruz 1 1 23 100 1 9 O O O 135 1,8 
Jijoca O O 3 45 O 2 O O O 50 0,7 
Camocim 83 O 9 323 1 79 16 O O 511 6,9 
Barroquinha 3 O 1 135 O O O O O 139 1,9 
TOTAL 578 393 3234 1607 314 1037 135 99 5 7402 100,0 
% 7,8 5,3 43,7 21,7 4,2 14,0 1,8 1,3 0,1 100,0 

CEPENE - 2006 

O presente trabalho descreve um barco do tipo Catamarã - palavra que 

vem do idioma tâmil kattumaram, em que kattu, 'ligadura', + maram, 'pau' -

(Figura 4), que designa um veículo náutico com dois cascos paralelos unidos 

por uma plataforma horizontal que serve de convés. A embarcação se destaca 

por sua elevada estabilidade e velocidade em relação às embarcações 

classificadas como de pequena escala. As jangadas e os paquetes podem 

desenvolver uma velocidade média de 5 milhas náuticas por hora. Os botes à 

vela são um pouco mais velozes, chegando a ter uma velocidade média de 6,5 

milhas náuticas por hora, enquanto que o catamarã pode ultrapassar uma 

velocidade de 20 milhas náuticas por hora, além de possuir uma maior 

estabilidade com relação ao seu eixo lateral, assim como também possuir uma 

grande autonomia de navegação por ter o vento como fonte propulsora, ser 

fácil de manobrar, rápida e segura, com acomodações que proporcionam o 

descanso da tripulação durante a noite. 



Figura 4 — Maquete do catamarã 

No caso de sua aplicação na pesca, além de oferecer ao usuário um 

barco com os predicados acima descritos, eles são construídos com materiais 

encontrados facilmente no mercado local, consolidando o projeto como um 

apelo ecológico, porque toda sua madeira é certificada de plantios controlados 

(o compensado naval usado é feito de pinho, assegurando o manejo 

sustentável de florestas plantadas) ao contrário das tradicionais embarcações 

de madeira que ainda vêm sendo construídas na região, empregando madeiras 

nobres da Amazônia, como o louro vermelho. 

As características de sua construção são obtidas por meio de cálculos 

realizados por softwares específicos de estabilidade e um pouco de 

observação prática. A navegação com estes barcos é marcada pela ausência 

de grandes movimentos provocados pelas ondas do mar no sentido proa-polpa 

e pelo fato da embarcação não adernar (inclinar lateralmente) como fazem as 

embarcações de um só casco. Pode contar com auxílios eletrônicos à 

navegação que irão facilitar as capturas. 

Neste trabalho, busca-se realizar uma abordagem sobre as qualidades 

náuticas e aspectos construtivos do catamarã como contribuição aos 

pescadores artesanais do Nordeste brasileiro na arte de ser pescador 

artesanal. Desse modo, a idéia de autonomia e a capacidade criativa de lidar 

com o mar, tendo como mediação o trabalho, são elementos importantes nos 

objetivos desse trabalho. 

6 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o desenho da embarcação utilizou-se planta baixa na escala de 

1:10 (Anexos) e o software Rhino Marine 4.0. Foram aplicadas todas as 

dimensões para uma embarcação que atue dentro dos limites da pesca 

costeira que é até o limite de 50 milhas náuticas da costa. Para a execução do 

projeto foram utilizados os seguintes materiais: revestimento externo em 

compensado naval seguindo a norma inglesa BS-1455/1963 (resistente a 72 

horas em água fervente). A estrutura de sustentação do catamarã no que se 

refere ao cavername, quilhas, mastros, bordas, cantos e barrotes de cabine foi 

feito em piquiá'. A união das partes foi feita por parafusos e pregos 

galvanizados e também cola fenólica. Materiais diversos: ferragens, 

equipamentos eletrônicos (GPS, ecobatímetro), equipamentos elétricos, 

equipamentos de salvaguarda, além de velas com tecido em algodãozinho 

foram adquiridos no comércio local e estão inclusos no projeto. 

O método de construção usado foi o método artesanal da carpintaria 

naval ao qual o profissional habilitado pela Capitania dos Portos do Estado do 

Ceará construiu a embarcação munido de ferramentas manuais como: 

serrotes, plainas, grampos, sargentos, martelos, lápis, réguas, compassos; 

sendo utilizado na mão de obra dois carpinteiros navais e um ajudante. A 

madeira (piquiá) em pranchas e barrotes foi beneficiada em serraria 

apropriada, sendo que os barrotes foram usados na construção da cabine, 

cavernas e nas amarrações entre os dois cascos. As pranchas foram utilizadas 

na fabricação do mastro, bolinas, quilhas e painéis de popa. As caixas para o 

armazenamento do pescado são internas e feitas de compensado naval com 

revestimento interno em isopor de 2", outra camada de compensado e por fim 

uma camada de fibra de vidro que serve para a proteção do compensado 

contra umidade e ajuda na retenção do frio. 

Madeira pesada, cerne bege acinzentado; textura grosseira; grã irregular; cheiro suave de 
vinagre; gosto indistinto. Apresenta alta resistência ao ataque de organismos xilófagos. 
Utilizada em construções externas, forro, dormentes, postes, estacas, mourões, cruzetas, 
vigas, caibros, tábuas para assoa-lhos, construção naval, cavernames e conveses, quilhas, 
barris de vinho, cerveja. 



2.1. Características da embarcação 

De acordo com a Tabela 2, pode-se visualizar as principais medidas do 

catamarã proposto. 

Tabela 2. Principais medidas lineares e peso do Catamarã 

Deslocamento leve 1250 kg 
Deslocamento carregado 2000 kg 
Comprimento Total 7,00 m 
Comprimento entre PP 6,38 m 
Boca entre as duas linhas LC 2,30 m 
Boca máxima entre extremidade BBBE 3,20 m 
Boca moldada do corpo paralelo 0,90 m 
Pontal moldado do corpo paralelo 1,20 m 
Altura do fundo à meia nau 0,28 m 
Área para acomodação 3,61 m2 
Beliche para 3 homens 003 un. 
Água potável 2 TQ. CP. BB. BE. 1,08 lts 
Porão para peixe BB CP 1,20x0,80x0,70= 0,672 x 2 =1,3444 
Porão para peixe BE CP 1,20x0,80x0,70= 0,672 x 2 =1,3444 
Propulsão Vento e Vela 45,00 m2 
Altura do mastro 12,00 m 

2.1.1. Casco 

O casco foi construído em compensado naval com espessura de 12 

milímetros sobre o cavername de madeira piquiá, com acabamento 

interno/externo em tinta epóxi. Reforços estruturais foram colocados nas 

principais regiões onde ocorrem concentrações de tensões, como nas buzinas, 

que são acessórios usados para amarração dos cabos quando o catamarã 

estiver atracado em um cais. 

O costado do barco tem pintura em tinta de poliuretano branco, usada 

em embarcações que trabalham em regiões de salinidade elevada produzindo 

um excelente acabamento nas áreas externas sendo aplicada sobre o 

compensado e; tinta de fundo com primer epóxi, que é uma tinta que possui em 

sua constituição um veneno não poluente que previne a impregnação do fundo 

da embarcação por cracas, que causam arrasto e furam o casco. 

8 



9 

Projetado segundo as últimas tendências hidrodinâmicas para ser veloz 

e também possuir boa estabilidade. A embarcação possui fundo em formato V 

(Figura 5). 

Figura 5 — Vista parcial do catamarã onde se 

observa o formato do casco em V. 

2.1.2. Convés 

Em um catamarã, o convés principal é a estrutura horizontal que forma o 

"teto" do casco, que além de reforçar o casco, serve como superfície principal 

de trabalho. 

No protótipo apresentado, o convés e cabine foram confeccionados em 

compensado naval com espessura de 10 milímetros com revestimento em tinta 

epóxi. 

Nos locais das ferragens existem reforços internos usados para que os 

mesmos não sejam parafusados somente sobre o compensado, pois poderiam 

ser danificados facilmente, devido ao esforço estrutural. 

Sobre o convés foi aplicado antiderrapante foi feita com borracha E.V.A. 

Base reforçada para as catracas (rolamento dentado ou liso para acionar 

um dispositivo que torna possível o funcionamento de equipamentos rolantes, 

usado aqui para levantar ou baixar a vela), que também possuem reforços 

devido a facilidade de serem danificadas, já que as mesmas demandam muito 
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esforço na prática em questão. Tampas de escotilha foram feitas em fibra de 

vidro (Figura 6). 

Figura 6 — Detalhe da fixação de ferragens, catracas e escotilhas. 

2.1.3. Quilha 

A quilha é do tipo quilha-chata. É preferencialmente utilizada na 

construção de caramarãs de duplo casco. Além da simplicidade de construção, 

tem as vantagens de evitar um aumento de calado e dar menor resistência do 

casco aos movimentos evolutivos do navio. Foi construída com a mesma 

madeira das cavernas (piquiá). É fixada ao fundo do casco por meio de 

parafusos de aço galvanizado. 

2.1.4. Interior 

Beliche na cabine — nesta versão para pesca, o beliche da cabine foi 

instalado, deixando espaço para a guarda de pertences e outros acessórios, no 

entanto, o local foi devidamente preparado à futura instalação de beliche duplo. 

2.1.5. Cozinha 

Foi planejada para comportar um bancada com espaço para a instalação 

de fogão de duas bocas adaptado para a pesca. Não houve instalação de pias 

no ambiente da cozinha. 



2.1.6. Banheiro 

Não foi previsto construção de banheiro. 

2.1.7. Vela e Mastreação 

Mastro retangular em madeira (25x20cm), com 12 m de altura com 

boleados, armado com 1 cruzeta, cabos galvanizados revestidos em plástico 

para sustentação da mesma, com trilho embutido em alumínio onde correm as 

roldanas para o içamento/arreamento da vela. Retranca e cruzetas fabricadas 

com madeira piquiá. O mastro foi apoiado sobre o piso da cabine e preso às 

pranchas que ligam os dois cascos (Figura 7). 

Figura 7 — Detalhe do madeiramento e armação do mastro, 

retrancas, cabos e cruzeta, em maquete do catamarã. 

11 
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2.1.8. Bolinas 

É também o nome de uma chapa de madeira plana e resistente, em 

forma de uma grande faca, colocada verticalmente que atravessa todo o casco 

das embarcações de vela para reduzir as inclinações e o abatimento. 

A ação do vento sobre o velame pode-se decompor em duas 

componentes: uma da direção longitudinal que é a componente propulsiva e a 

outra dirigida na direção transversal e que produz o movimento lateral chamado 

abatimento. 

Nesse tipo de embarcação existem duas bolinas assimétricas com 

acionamento manual, sendo localizadas no terço da embarcação, uma em 

cada flutuador (Figura 8). 

Figura 8 — Detalhe das bolinas de um catamarã pesqueiro recolhidas 

durante a docagem. 

2.1.9. Lemes 

Aparelho destinado ao governo de uma embarcação ao qual foram 

hidrodinâmicamente adaptados para manobrar com velocidade acima de 20 

nós. O aparelho do leme está fixado no espelho de popa e conectado a uma 

única cana de leme. 

No projeto proposto, existem dois lemes semibalanceados fixados no 

espelho de popa acoplados por meio de barra de ligação (Figura 9). 



Figura 9 — Aparelho de governo de um catamarã onde se observa a cana 

do leme interligada aos dois lemes de manobra dos cascos. 

2.1.10. Ferragens 

O barco foi construído com as ferragens básicas em aço inox 316, 

cortadas a plasma, método que se baseia em elevar a temperatura do material 

a ser cortado em uma forma muito localizada com temperaturas acima de 

30.000 °C, injetando gás que transforma o material no quarto estado da 

matéria: o plasma e soldadas com TIG, tipo de máquina de solda usada para 

soldagem com gás. Os cabos de sustentação do velame são em aço 

galvanizado revestido em plástico. 

Figura 10 — Ferragens utilizadas no acabamento do catamarã. 

13 
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2.1.11. Equipamentos de fundeio 

O barco não possui lançador de ferro na proa, nem paiol para a guarda 

do ferro. Este é guardado no convés do barco, sendo em material de aço 

carbono com olhai e destorcedor, pesando aproximadamente 20 kg, que é 

aproximadamente 1% do deslocamento do catamarã. Sua amarra é de cabo de 

polietileno na espessura de 1/2 ". 

2.1.12. Sistemas elétricos 

O sistema elétrico de corrente contínua foi dimensionado para alimentar 

os equipamentos eletro-eletrônicos de bordo: GPS, sonda, luzes de 

navegação, luzes internas localizadas sobre os beliches e cabine, buzina e luz 

de bússola. 

Todos os terminais elétricos foram prensados e isolados do ar com 

silicone líquido, para evitar a sua oxidação prematura. 

Há bateria de serviço de 12 volts/70 Amperes e a energia necessária 

será fornecida ou recarregada por um alternador de vento. 

Painel elétrico central com 6 circuitos independentes com disjuntores 

separados para cada sistema, o que implica em uma maior segurança em caso 

de pane. 

2.1.13. Custo e tempo de construção 

O custo de construção de um catamarã como protótipo apresentado é 

estimado em torno de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Os custos de 

manutenção se darão em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada 

período de 6 meses. 

O tempo médio de construção de uma embarcação com as mesmas 

características da apresentada gira em torno de 90 dias, desde que todos os 

recursos estejam disponíveis em todas as etapas de construção. 



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Políticas de modernização e o setor pesqueiro 

A partir da década de 60, principalmente em função do impacto das 

políticas de modernização do setor pesqueiro nacional, observou-se um forte 

estímulo à industrialização da atividade, desde a captura ao beneficiamento, 

bem como transformações mais intensas nos sistemas de produção na pesca 

praticados pelos pescadores artesanais. A incorporação de tecnologias como o 

uso de embarcações motorizadas e uma quantidade maior de apetrechos de 

pesca, elevou, em muitos casos, o esforço de pesca a níveis superiores à 

capacidade de renovação dos estoques naturais de pescado. 

Estas transformações geraram conseqüências negativas principalmente 

pelo fato de que o acesso ao crédito, necessário para implementar as 

mudanças nos sistemas de produção na pesca, se deu de forma desigual. 

Segundo Souza (2001), poucos pescadores artesanais acessaram o crédito 

disponibilizado pelo SNCR (Sistema Nacional de Crédito Rural) em função da 

incapacidade de apresentarem garantias. A principal forma utilizada então foi a 

obtenção de crédito junto às empresas ou com atravessadores (pessoas que 

intermediam a compra de mercadorias por preço baixo para revendê-las com 

grande lucro), aprofundando a situação de dependência comercial. 

Para exemplificar esta situação, observam-se os variados sistemas de 

produção na pesca praticados no litoral cearense. Atualmente, a pesca 

praticada por embarcações de porte industrial já usa motores potentes, 

modernos equipamentos de navegação e sondas para localização de 

cardumes. Já pesca praticada por embarcações de porte médio, como 

pequenos barcos de madeira motorizados e a pesca praticada por 

embarcações à vela, com 1 ou 2 pescadores, são impedidas de se afastarem 

da costa à procura de locais de pesca. Estes últimos podem ser entendidos 

como a "permanência atualmente adaptada" de sistemas de pesca que já 

foram muito representativos no passado, que não se diferenciaram por diversos 

motivos (em especial pelo acesso desigual ao crédito) e que continuam a 
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ocupar um espaço produtivo, não sendo necessariamente mais ou menos 

eficientes que os sistemas de produção mais representativos da atualidade. 

O quadro complexo em que a pesca artesanal se encontra inserida foi 

agravado na década de 80 em função da concentração do mercado, provocada 

pela falência de inúmeras empresas processadoras de pescado, quando da 

retirada de subsídios e incentivos fiscais até então disponíveis (SOUZA, 2003); 

bem como em função da deterioração dos estoques naturais de pescado, que 

se torna ainda mais evidente após quase duas décadas em que as atividades 

industriais se encontram em operação. 

A exemplo do ocorrido com as políticas de modernização e 

industrialização da agricultura brasileira, as políticas desta época, voltadas ao 

setor pesqueiro, podem ser qualificadas como duplamente concentradoras, 

priorizando as regiões sudeste e sul e, dentro destas, a pesca industrial. 

Segundo Diegues (1983; 1988), cerca de 94% das empresas 

incentivadas eram do centro-sul do país, e entre 1967 e 1977, a pesca 

artesanal havia recebido somente 12% do equivalente aos fundos investidos na 

indústria pesqueira, através dos incentivos fiscais. 

Com a crise pesqueira o catamarã mostrou-se superior às demais 

embarcações empregadas na pesca artesanal, quer quantitativa ou 

qualitativamente. É uma embarcação que tem capacidade de embarcar maior 

numero de pescadores (maior produção) com maior conforto e segurança. Sua 

velocidade é bastante superior, chegando a ser duas vezes mais rápida no seu 

deslocamento às áreas de pesca, fazendo com que a pescaria seja mais 

rápida, diminuindo o tempo das viagens e também com que os pescadores 

retornem mais cedo, podendo ter um maior descanso para a pescaria seguinte. 

Sua manutenção se mostra quase desnecessária em relação às demais, 

pois não necessitam serem roladas na praia e tão pouco necessita de calafeto 

(tarefa necessária em embarcações de tábuas para isolamento e junção das 

mesmas). 

A área de convés do catamarã é superior, pois é uma embarcação de 

duplo casco, possuindo um número maior de tripulantes, para uma captura 

mais numerosa. 

Com relação aos trabalhos de velame, o catamarã vem apresentando 

resultados bem mais satisfatórios, pois não há necessidade de mudança de 
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mastreação como as jangadas, que têm furos em seu banco de vela que de 

acordo com o vento tem que ser mudado manualmente, demandando tempo e 

esforço da tripulação (serviço feito em alto mar com correntes e ventos). 

Seu deslocamento lateral ou bolinagem também é superior, pois possui 

duas bolinas, sendo uma em cada casco. 

Com relação às acomodações assemelham-se a uma embarcação 

motorizada, com proteção contra mau tempo, proporcionando descanso e lazer 

à sua tripulação como também área para alimentação. 

O seu governo se faz com maior comodidade que as demais, pois seus 

lemes são leves e retráteis, podendo serem modificados com seu comando 

usado de dentro da cabine ou do lado externo. 

Enfim, esse tipo de embarcação tem todas as prerrogativas necessárias 

para que a pesca artesanal possa sair do atual estado de quase falência, com 

um investimento muito pouco superior as de barcos artesanais atuais, e deve 

ser levado em consideração que ambientalmente ela é feita quase que em sua 

totalidade de madeira certificada, não agredindo o meio ambiente. 

Além do exposto, o projeto proporcionará condições favoráveis para que 

sejam implementadas alternativas de melhorias da pesca artesanal no que se 

refere ao desenvolvimento de técnicas de beneficiamento e conservação do 

pescado que permitam a agregação de valor ao produto capturado; 

desenvolvimento de novas tecnologias de captura, que permitam a exploração 

de novos estoques; capacitação e treinamento nas várias fases da cadeia 

produtiva. 



4. CONCLUSÕES 

Este trabalho mostrou, sem sombra de dúvidas, os vários benefícios da 

construção de uma embarcação alternativa para pesca artesanal — o catamarã. 

O catamarã mostra-se como uma embarcação com melhor opção pelo 

aspecto ecológico, econômico, de segurança, de maior durabilidade, com 

melhores acomodações, de fácil governo, com menor investimento em 

manutenção, maior capacidade de produção, melhor espaço disponível para a 

tripulação pescar e permitindo uma diversificação da pesca na zona costeira, 

capturando-se o pescado com praticamente todas as artes de pesca que se 

pode usar em embarcações artesanais, como redes, manzuás, cangalhas, 

linhas e covos (Figura 11). 

Vale salientar que todos esses predicados fazem jus à necessidade do 

pescador profissional melhorar sua técnica, renda e, consequentemente, sua 

qualidade de vida, produzindo mais e melhor. 

CEPENE-2006 

Figura 11 — Artes de pesca de embarcações de pequeno porte. 
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