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Palavra dos professores-autores

O Panorama da Produção Pesqueira é o primeiro conteúdo progra-

mático do eixo tecnológico de Pesca e suas Tecnologias do Curso 

Técnico de Pesca na modalidade PROEJA/EaD. Esta é uma disciplina 

de caráter introdutório muito importante para o processo de apren-

dizagem de todos os conteúdos do eixo tecnológico. 

O presente livro servirá de apoio para seu aprendizado, sendo elabo-

rado em linguagem simples para facilitar o entendimento, conta com 

informações atualizadas e com consistência tanto científica quanto 

tecnológica.

Nos 10 encontros distribuídos em 20 aulas, falaremos a respeito do 

panorama pesqueiro no Brasil e no mundo, que possibilitará entendi-

mento geral da atividade pesqueira, isto é, seu histórico, a produção 

mundial e brasileira, os problemas e as perspectivas do setor, a cadeia 

produtiva do setor pesqueiro, entre tantos outros.

Sugerimos que aproveitem à flexibilidade dos horários e as dicas da-

das ao longo do curso para aprofundar os conhecimentos acessando 

os sites recomendados em algumas aulas, lendo os textos e artigos 

citados e, principalmente, resolvendo todas as atividades comple-

mentares propostas no final de cada aula. Seguindo estas e outras 

sugestões dadas ao longo do curso, você será grandemente benefi-

ciado como profissional.

Assim, desejamos um bom curso a todos!
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Aula 1 - Definindo a pesca

O objetivo da nossa primeira aula é explicar os diversos conceitos 

introdutórios da pesca, tais como pescaria, atividade pesqueira, 

tipos de pesca, e mostrar a classificação dos principais recursos 

pesqueiros capturados no mundo, etc. Ao final desta aula, você es-

tará apto a  definir com clareza os conceitos acima mencionados.

Crustáceos: animais com 
exoesqueleto segmentado, 
extremidades pares articuladas e 
dois pares de antenas. (camarão, 
lagosta e caranguejo).

Moluscos: animais de corpo 
mole, triblásticos, com celoma e 
sistema digestivo completo, vi-
vem em ambientes aquáticos ou 
terrestres. (lula, polvo, mariscos).

Anfíbios: do grego, amphi - 
dos dois lados + bios = vida. A 
maioria de seus representantes 
possuírem a fase larval aquática 
e de respiração branquial 
(girinos) e uma fase adulta, de 
respiração pulmonar e cutânea, 
que habita o meio terrestre 
úmido. (sapos, rãs, pererecas).

Quelônios: os quelônios (tar-
tarugas, cágados e jabutis) são 
os vertebrados mais facilmente 
reconhecíveis, devido à presença 
do casco.

Aula 1 - Definindo a pesca

1.1 PESCADO, PESCA, PESCARIA E ATIVIDA-
DE PESQUEIRA.
Pescado refere-se a peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, quelônios,  
mamíferos de água doce ou salgada, usados na alimentação humana (Re-

gulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, 

art. 438). 

Pesca é uma das atividades mais antigas da humanidade; consiste em toda 

operação, ação ou ato para extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar 

recursos pesqueiros. Porém para um melhor entendimento vamos defini-la 

como atividade realizada por uma pessoa ou por um grupo, para  coletar 

organismos vivos no ambiente aquático ou próximo dele. A pesca pode ter 

como objetivo a venda do pescado e/ou o autoconsumo. Para realizar a 

pesca é indispensável a  presença do pescador, que por definição é a pessoa 

que realiza a pesca. Existem quatro tipos de pesca: pesca de subsistência, 

artesanal, industrial e desportiva ou amadora.

Pescaria é tudo que envolve a ação de pescar, por exemplo, os aparatos e 

embarcações utilizadas; o recurso pesqueiro alvo da pesca; ambiente onde 

se realiza; objetivo da pesca, e outros fatores presentes na pesca. 

Atividade pesqueira compreende todos os processos de pesca, exploração, 

cultivo, conservação, processamento, transporte, comercialização e pesquisa 

dos recursos pesqueiros. Existem fundamentalmente dois tipos de atividade 

pesqueira: a artesanal e a industrial. 
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Fig. 1.1: Pesca do pirarucu, utilizando arpão, no Estado do Amazonas.
Fonte: http://sosriosdobrasil.blogspot.com

1.1.1 - Tipos de pesca 
A pesca no Brasil e no mundo é classificada em quatro tipos, a saber:

•	 Pesca de subsistência; 

•	 Pesca artesanal; 

•	 Pesca industrial;

•	 Pesca desportiva ou amadora.

Tanto a pesca de subsistência como a pesca desportiva ou amadora tem 

caráter não comercial, sendo as restantes consideradas comerciais, pois 

têm como principal objetivo a obtenção de lucro. A seguir, veremos o que 

caracteriza cada tipo de pesca.

a) Pesca de subsistência
É definida como a coleta de organismos destinada ao sustento da família do 

pescador. Geralmente é realizada nas proximidades da residência, utilizando 

petrechos de baixo custo, como linhas e anzóis. Usualmente é pescado ape-

nas o necessário para saciar as necessidades diárias de alimento, ou seja, é 

praticada com fins de consumo doméstico, sem fins de lucro.
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Fig. 1.2: Pescador ribeirinho pescando com linha de mão no Rio Ne-
gro, Estado de Amazonas. 
Fonte: http://osegundoregistro.blogspot.com

b) Pesca artesanal
A pesca é realizada por um ou mais membros da família, embarcados ou 

não, visando à comercialização do pescado e a obtenção de alimento para a 

família. Classifica-se como pesca de pequeno porte, pois é realizada em em-

barcações a remo ou com baixa motorização que possibilita deslocamento 

nas proximidades do porto de saída. Usualmente a embarcação é do grupo 

familiar. 

Fig. 1.3: Pesca de pequeno porte, realizada por pescadores artesanais. 
Fonte: http://www.aporrea.org

c) Pesca industrial 
A pesca industrial tem finalidade comercial e é realizada por embarcações 

de pequeno, médio e grande porte, indo a lugares distantes da costa ou do 

porto de saída, com autonomia para passar vários dias no mar. Usualmen-

te a pesca industrial ocorre nos oceanos devido à necessidade de capturar 

grandes quantidades de organismos e por utilizarem grandes embarcações. 

Esta pesca é realizada por pescadores assalariados, pois  possuem função es-

pecífica, ou por pescadores que trabalham em regime de parceria por cotas-
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partes. Grande parte das embarcações emprega alta tecnologia, tanto na 

busca, na captura e no armazenamento do peixe.

 

Fig. 1.4: Pesca industrial de atum com vara e isca viva a 180 milhas náuticas 
da costa de Santa Catarina 
Fonte: Felippe Daros

Figura 1.5: Pesca esportiva – ilha de Caracará no Pantanal
Fonte: http://www.pantanalecoturismo.tur.br/

d) Pesca desportiva ou amadora
Este tipo de pesca é realizado para fins de esporte e/ou de lazer; ocorre tanto 

em águas continentais como nos oceanos; geralmente são usados petrechos 

fabricados com alta tecnologia. 

1.1.1.1 Pesca marinha e pesca continental
De acordo com o ambiente onde se realiza a pesca, ela pode ser chamada 

de pesca marinha ou pesca continental. Obviamente, a pesca realizada em 

águas salgadas, como mares e oceanos, define-se como pesca marinha. E a 

pesca realizada em águas continentais, isto é, em águas doces, como rios, 

bacias, ribeirões, lagos, lagoas, açudes ou quaisquer depósitos de água não 
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marinha, naturais ou artificiais, e os canais que não tenham ligação com o 

mar, leva o nome de pesca continental. 

A principal diferença entre o ambiente aquático continental e o ma-
rinho está na composição química da água. Essa diferença está rela-
cionada com o grau de salinidade da mesma, podendo ser mais doce 
ou salgada. Além da composição química da água, as espécies de 
organismos também se diferem no ambiente aquático continental e 
marinho.

1.2 RECURSOS PESQUEIROS
Refere-se aos animais e vegetais encontrados em ambientes aquáticos, que 

podem ser explorados, estudados ou pesquisados pela pesca de subsistên-

cia, artesanal, industrial, amadora, científica e a aquicultura. A matéria prima 

da produção pesqueira são os recursos pesqueiros.

Entende-se por recurso pesqueiro toda forma de vida aquática que pode 

reproduzir-se, como exemplo, as plantas e os animais, ou seja, recursos au-

torrenováveis  dos quais se tenha algum interesse econômico. De acordo 

com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação 

(FAO), existem mais de 800 espécies exploradas em todo o mundo, distribu-

ídas num total de nove divisões (PAIVA, 1997 ). São elas: 

1. peixes de água doce, como carpas, tilápias e outros ciclídeos;

2. peixes diádromos: são migradores, isto é, peixes que se deslocam entre 

águas continentais e marinhas, para realizar a desova, como os salmões 

e as trutas;

3. peixes marinhos: linguado, merluza, abrótea, corvina, sardinha, cavali-

nha, cação, arraia, atum, agulhão e diversos outros;

4. crustáceos: incluem não só os camarões marinhos como também os de 

água doce, caranguejos, lagostas em geral e crustáceos planctônicos 

como o krill;

5. moluscos: ostras, mexilhões, vieiras, polvos e lulas;

6. baleias, focas e demais mamíferos aquáticos, por exemplo: focas, leões e 

lobos marinhos, diversas espécies de baleia como a azul e baleia franca, 

morsas e toninhas, entre outros;
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7. diversos animais aquáticos: tartarugas, répteis, anfíbios, ascídias, ouri-

ços-do-mar, equinodermados e demais invertebrados aquáticos;

8. diversos produtos de animais aquáticos: pérolas, madrepérolas, conchas, 

corais e esponjas;

9. plantas aquáticas: macroalgas, algas pardas, vermelhas e verdes e demais 

plantas aquáticas.

A ampliação da demanda por pescado e o uso de novas tecnologias 
de captura estimularam a rápida expansão do setor pesqueiro, pro-
vocando o aumento na exploração dos recursos pesqueiros. A súbi-
ta expansão, a poluição das águas e a degradação dos ecossistemas 
levaram a diminuição geral da abundância de pescados nas águas 
continentais e marinhas.

Atividades de Aprendizagem
Responda as questões:

1) Qual a diferença entre pesca, pescaria e atividade pesqueira. Dê exemplos 

para cada um dos conceitos baseando-se na realidade da sua região.

2) Qual é a principal diferença entre os quatro tipos de pesca?

Ascídias: invertebrados 
marinhos que podem ser 

encontrados em águas rasas, 
presos às rochas, conchas ou 

fundos de navios e também fixos 
à areia.

Equinodermados: Filo do 
Reino Animal constituído por 
animais com simetria radial, 

triblásticos, com celoma e 
sistema digestivo completo, 

vivem exclusivamente em 
ambientes marinhos.

Ecossistema: conjunto 
integrado de fatores físicos, 

químicos e bióticos, que 
caracterizam um determinado 

lugar, estendendo-se por 
um determinado espaço de 

dimensões variáveis. Também 
pode ser uma unidade ecológica 

constituída pela reunião do 
meio abiótico (componentes 

não-vivos) com a comunidade, 
no qual ocorre intercâmbio de 

matéria e energia.

Saiba mais sobre a FAO
A Organização para a Alimentação 

e Agricultura das Nações Unidas 
lidera os esforços internacionais 
para erradicar a fome. Servindo 
tanto a países desenvolvidos e 

em desenvolvimento, a FAO atua 
como um fórum neutro, onde 

todas as nações se reúnem como 
iguais para negociar acordos e 

debater políticas. A FAO é também 
uma fonte de conhecimento e 
informação. Orienta os países 
em desenvolvimento e países 
em transição a modernizar e 

melhorar as práticas de agricultura, 
silvicultura e pesca e garantir 
uma boa nutrição para todos. 

Desde a sua fundação em 1945, 
tem focado a atenção especial 
no desenvolvimento de áreas 

rurais, onde vivem 70 por cento 
das pessoas pobres e famintas do 

mundo. Fonte: www.fao.org
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3) Em qual tipo de pesca você está inserido?

Resumo
Nesta aula vimos vários conceitos, a saber:

•	 Pesca, pescaria e atividade pesqueira. 

•	 Tipos de pesca: subsistência, artesanal, industrial, desportiva ou amadora 

e cientifica.

•	 Pesca marinha e continental

•	 Recurso pesqueiro. 
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Aula 2 -  Breve histórico da atividade  
 pesqueira 

Nesta aula, você terá um breve histórico sobre o surgimento e de-

senvolvimento da atividade pesqueira no mundo. 

Ao finalizar desta aula, com certeza você compreenderá  as modi-

ficações mais importantes observadas na produção pesqueira ao 

longo da história.

2.1 HISTÓRICO
A relação do homem com os peixes é tão antiga quanto à história, data de 

aproximadamente 40.000 anos atrás. Antes mesmo do desenvolvimento da 

agricultura ou da domesticação de animais, nossos antepassados depen-

diam exclusivamente da pesca para se alimentar, coletando moluscos, como 

exemplo as ostras e mexilhões.

Inicialmente a pesca era realizada sem nenhum tipo de ferramenta. As ferra-

mentas de pesca como anzóis e redes, por exemplo, foram utilizadas cente-

nas de anos depois do aparecimento da pesca.  As primeiras redes de pesca 

foram desenvolvidas por meio da tecelagem primitiva no fim da pré-história.

Fig.  2.1: Anzol feito de pedra 
Fonte:  Enciclopédia Sueca - Nordisk familjebok (1917)

Segundo Marrul Filho (2003), desde o surgimento do homem até o início da 

Era Moderna no século XV, 

existia um determinado equilíbrio entre os recursos pesqueiros e sua 

exploração direta, devido à vastidão do espaço pesqueiro disponível e 

ao baixo nível tecnológico empregado na atividade pesqueira explora-

tória e ao reduzido tamanho da população.

Aula 2 - Breve histórico da atividade pesqueira



No período compreendido entre a  Revolução Industrial (XVIII – XIX) e a  I e II 

Guerra Mundial (primeira metade do século XX), novos petrechos, embarca-

ções e instrumentos de trabalho para a pesca foram inventados e utilizados, 

permitindo com que o volume de pescado capturado aumentasse de forma 

substancial, mudando radicalmente o equilíbrio entre recursos pesqueiros e 

sua exploração. 

Enquanto antes eram retiradas apenas pequenas quantidades de pes-

cado da natureza, sem causar grandes danos ambientais, a partir do 

momento em que novas tecnologias foram surgindo e a população 

urbana crescendo, toda a organização social da produção pesqueira foi 

radicalmente modificada (MARRUL FILHO, 2003).

A seguir, esquema mostrando o desenvolvimento dos petrechos e os siste-

mas de pesca com o surgimento das novas tecnologias na indústria têxtil e 

o surgimento do motor.

Fig. 2.2: Esquema mostrando o desenvolvimento dos petrechos e sistemas de pesca 
Fonte: Material didático da disciplina de Tecnologia de Pesca I do Curso de Oceanografia da Universidade do Vale do Itajaí, 
ministrada pelo Prof. Roberto Wahrlich.

Petrechos Primitivos: 
lanças, flechas, arpões, 

anzóis, armadilhas 
fixas e covos.

Pesca de alto mar,
embarcações com 
propulsão a motor 
e mecanização das 

operações de pesca. 
Grandes redes de 
arrasto e de cerco.

Aperfeiçoamento dos 
petrechos

de pesca; maiores 
petrechos e maio-
res velocidades de 
operação. Preocu-
pação com eficiên-
cia  e seletividade. 

Explotação de águas 
profundas. Uso de  
equipamentos ele-

trônicos para pesca e 
navegação, tecnolo-
gia espacial, sistemas 

de comunicação e  
processamento de 

dados.

Redes de Operação 
manual; pequenas 

embarcações a remo 
ou vela. Redes de 
emalhar, redes de 

barreira, redes de fil-
trar e redes de içar.

Fibras Têxteis

Fibras Sintéticas

M
ec

an
iza

çã
o
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A Revolução Industrial consistiu 
em um conjunto de mudanças 

tecnológicas com profundo 
impacto no processo produtivo em 

nível econômico e social. Iniciada 
na Inglaterra em meados do século 

XVIII, expandiu-se pelo mundo a 
partir do século XIX.
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Na realidade, a Revolução Industrial foi o ponto inicial para o desenvolvi-
mento da atividade pesqueira, pois ofereceu as condições ideais para a 

exploração e venda dos recursos pesqueiros em grande quantidade, ou seja, 

numa escala maior. Esta produção tinha como destino sua comercialização 

nos mercados nacionais e mundiais. Assim, a captura de peixes no mundo 

aumentou e muitos dos recursos pesqueiros começaram a diminuir de for-

ma rápida e acentuada. Também houve efeitos sobre o ambiente aquático, 

particularmente no que se refere a sua conservação. 

Por outro lado, a partir da Revolução Industrial a indústria pesqueira foi e 

ainda é responsável pela geração direta e indireta de muitos empregos, além 

de contribuir como fonte de alimento direto para a população. Uma enorme 

diversidade de empregos foi criada no setor pesqueiro, por exemplo, o em-

prego dos trabalhadores em terra responsáveis pelo setor e os próprios pes-

cadores, mestres de embarcações, motoristas e armadores que trabalham de 

forma direta sobre a exploração dos recursos. Em terra, além das indústrias 

e cooperativas de pesca que empregam milhares de pessoas, o setor se ex-

pandiu para outras áreas como a própria comercialização e administração 

dos recursos pesqueiros. 

Segundo Marrul Filho (2003), o desenvolvimento da produção pesqueira 

pode ser dividido em dois períodos históricos, a saber:

•	 Primeiro período: caracteriza-se pelo aumento na exploração dos diferen-

tes recursos pesqueiros. O aumento da produção pesqueira aconteceu 

em proporção direta ao aumento do esforço pesqueiro. Pensava-se que 

os recursos pesqueiros nunca se esgotariam.

•	 Segundo período: inicia-se com os primeiros sinais de esgotamento de 

alguns recursos pesqueiros.

Cabe mencionar que os recursos pesqueiros não surgem como produto di-

reto do trabalho humano, pois ao contrário da produção industrial, são de-

pendentes diretos da natureza, das leis de reprodução biológica, as quais 

escapam ao controle do homem (DIEGUES, 1983). Segundo informações 

divulgadas no documento intitulado “Estado Mundial das Pescarias”, 1997, 

pelo menos 44% das principais pescarias mundiais estão totalmente explo-
tadas e, segundo informações da FAO (1999), as capturas se encontram no 

nível máximo ou muito próximo dele, significando que não existe possibili-

dade de aumento. Aproximadamente 16% destas pescarias se encontram 

em estágio de sobrepesca, e tampouco oferecem possibilidade de aumento 

O esforço de pesca é definido 
como a quantidade de operações 
ou de tempo de operação 
das artes de pesca numa 
determinada pescaria, durante 
um período determinado.
O esforço de pesca é diferente 
para cada pescaria e depende do 
tipo de artes de pesca utilizadas 
e do nível tecnológico das 
operações. 
Para os economistas, o esforço 
de pesca corresponde aos custos 
de operação da pescaria.

Explotadas: recursos total-
mente explorados economica-
mente.

Sobrepesca: é a situação em 
que a pesca de uma determi-
nada espécie ou em uma região 
deixa de ser sustentável. 

Aula 2 - Breve histórico da atividade pesqueira



de suas produções, sendo cada vez maior a probabilidade de diminuição 

nas capturas. Outros 6% estão, aparentemente, esgotados por uma pressão 

excessiva, e finalmente 3% parecem estar se recuperando lentamente do 

estágio de sobrepesca (FAO, 1999).

Infelizmente a ação exploratória sobre os recursos pesqueiros fez com que os 

mesmos chegassem a um limite de sustentabilidade muito rapidamente. A 

crise do setor pesqueiro no mundo tem afetado profundamente a qualida-

de de vida dos povos que vivem da pesca, mais especificamente a vida dos 

pescadores artesanais, os quais não possuem embarcações e petrechos ade-

quados para a realização da pesca em áreas onde existem recursos pesquei-

ros em maior abundância. Há alguns anos, a produção pesqueira aquicola 

tornou-se uma alternativa bastante viável para a crise no setor pesqueiro. 

Nas últimas décadas, a aquicultura tem se desenvolvido simultaneamente 

através da diversificação do tipo de espécies cultivadas e do incremento da 

produção das principais espécies existentes.

Atividade de Aprendizagem
Responda

1. O desenvolvimento da produção pesqueira passou por dois momentos 

históricos bastante distintos. Aponte os dois momentos diferenciando-os.

2. Pesquise sobre a existência de atividades aquicolas na sua comunidade ou 

Estado.

Sustentabilidade: conceito 
segundo o qual o crescimento 

econômico deve ser regido por 
políticas capazes de manter os 

recursos naturais, sem destruir o 
ambiente.

Segundo a Organização das 
Nações Unidas para a Agricultura 

e Alimentação (FAO, 1997), a 
aquicultura é uma atividade 

multidisciplinar que se refere ao 
cultivo de organismos aquáticos, 

incluindo peixes, moluscos 
(mexilhão, sururu, bacucu, ostra), 
crustáceos (camarão, caranguejo, 

siri, pitu), plantas aquáticas 
(algas), entre outras espécies. 

Atividade multidisciplinar 
significa uma atividade 

que integra várias áreas do 
conhecimento para o estudo, 
compreensão, intervenção ou 
resolução de um problema ou 

fenômeno.
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Resumo
•	 Desde o surgimento do homem até o início da Era Moderna, existia um 

determinado equilíbrio entre os recursos e sua exploração direta.

•	 Com o advento da Revolução Industrial, da I e II Guerra Mundial, novas 

tecnologias surgiram. Tudo isso e em conjunto com outros fatores, como 

o aumento da população urbana, provocaram modificações drásticas na 

quantidade dos recursos pesqueiros existentes no mundo.

•	 Estima-se que ao menos 44% das principais pescarias mundiais encon-

tram-se no nível máximo de captura ou muito próximo dele, significando 

que não existe possibilidade para sua expansão.

•	 A aquicultura tornou-se uma alternativa bastante viável para a crise no 

setor pesqueiro.

Aula 2 - Breve histórico da atividade pesqueira
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Aula 3 -  Produção pesqueira no mundo 

Ao longo da aula, serão enumerados os principais países produto-

res mundiais em âmbito pesqueiro. Abordaremos também a parti-

cipação da aquicultura na produção pesqueira mundial. 

Espera-se que ao final desta aula, o aluno saiba distinguir os países 

com maior produção pesqueira e reconheça a aquicultura como 

uma atividade em destaque.

Aula 3 - Produção pesqueira no mundo

3.1 A PESCA NO MUNDO
Em 2006, a produção mundial de pescados alcançou um total de 143,6 

milhões de toneladas. De acordo com a Organização das Nações Unidas 

para a Agricultura e Alimentação (FAO), a China é o país líder em produção 

pesqueira com 51,5 milhões de toneladas pescadas, sendo 17,1 milhões de 

toneladas provenientes da captura direta de peixes, e 34,4 milhões de tone-

ladas provenientes da aquicultura. 

Fig. 3.1: Produção pesqueira mundial, incluindo captura direta de pescados e aqui-
cultura. 
Fonte: FAO, 2008. The State of World Fisheries and Aquaculture.

Segundo a FAO (2008), a produção mundial total da pesca e da aquicultura 

em 2006, excluindo a China, foi de 90,1 milhões de toneladas, sendo que 

17,2 milhões de toneladas foram originárias da atividade aquicola, e 74,9 

milhões de toneladas  da pesca  extrativista.   Deste total, 74,5 milhões de 

toneladas referem-se à produção pesqueira marinha, e 17,6 à produção pes-

queira continental, conforme mostram os gráficos a seguir.



Fig.3.2: Gráficos da produção pesqueira mundial

Entre os países que mais produzem pescado, além da China, podemos citar: 

Peru, EUA, Indonésia, Japão, Chile, Índia e Rússia. Do total de 143,6 milhões 

de toneladas alcançadas pela produção pesqueira mundial em 2006, 110,4 

milhões de toneladas são usados para consumo humano direto, enquanto 

que o restante tem outros fins, como ração para a alimentação de animais, 

farinha de peixe e óleos de animais. 

Hoje, aproximadamente 16% da proteína animal consumida pela população 

mundial são provenientes dos pescados, e mais de um bilhão de pessoas têm 

o peixe como principal fonte de proteína animal.

A partir da Segunda Guerra Mundial, as zonas pesqueiras do planeta sofre-

ram uma expansão contínua, gerando um crescimento do índice de captura 

global na ordem de 6 a 7% ao ano. Porém, após 1970, devido ao fenôme-

no da sobrepesca e à extinção de algumas espécies consideradas impor-

tantes do ponto de vista econômico, o crescimento médio anual do índice 

de captura caiu, sendo de 1,5% ao ano. A redução dos estoques naturais 

Estoque - um grupo de peixes 
da mesma espécie, os quais 

habitam uma mesma área e que 
estão dentro de uma faixa etária 

(ou de tamanho).
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de pescado observados no mundo estimulou o crescimento da produção 

aquícola, tornando-se uma das melhores alternativas frente ao limite natural 

de muitos recursos. Em princípio, esta atividade pode contribuir e de forma 

bastante expressiva para a limitação dos processos de degradação acelerada 

de ecossistemas aquáticos. 

No mundo, os dez maiores produtores aquícolas incluem nove países asi-

áticos (China, Índia, Indonésia, Filipinas, Vietnam, Tailândia, Coreia do Sul, 

Japão, Bangladesh), e apenas um país representativo da América do Sul, o 

Chile.

Segundo dados da FAO (2004), o ritmo atual de crescimento da aquicultura 

já alcança 10% ao ano. Para percebemos como este valor de crescimento é 

significativo vamos comparar com outras atividades:

•	 Criação de gado: a taxa de crescimento não ultrapassa 3% ao ano.

•	 Pesca: a captura/coleta de organismos aquáticos utilizados como recur-

sos pesqueiros, apresenta uma taxa de crescimento de 1,5% ao ano.

Na década de 60, a aquicultura tornou-se significante prática comercial na 

Ásia onde era realizada em pequena escala pelas comunidades locais para 

produção de comida, por muitos séculos. Atualmente, o maior número de 

cultivos e de produção de organismos aquáticos encontra-se neste conti-

nente. Em 2002, mais de 70% da produção mundial de aquicultura estava 

concentrada na China (FAO 2002). Os grupos de espécies mais produzidas 

no mundo são: carpas, ostras, salmonídeos, camarões, mexilhões, vieiras e 

tilápias. 

Fonte: Os dados informados nesta aula foram retirados do Livro Panorama da Aquicultura de Nicole Pistelli Machado 
(2010).

Atividade de Aprendizagem
Responda:

1) Cite os países com maior produção pesqueira mundial, incluindo a pesca 

marinha e continental.



2) Quais são as principais destinações dos produtos gerados pela pesca?

3) Por que a aquicultura apresentou uma importante participação na produ-

ção pesqueira mundial. 

Resumo
•	 A China é o país líder em produção pesqueira. A atividade aquícola vem 

se destacando consideravelmente, devido à intensa exploração sobre os 

recursos pesqueiros de modo geral.

•	 Os dez maiores produtores aquícolas incluem: China, Índia, Indonésia, 

Filipinas, Vietnam, Tailândia, Coreia do Sul, Japão, Bangladesh e Chile.

•	 A maior parte da produção é sem dúvida utilizada para consumo hu-

mano direto, e o resto da produção tem outros fins, como ração para 

animais, produção de farinha e de óleos.
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Modalidade de pesca Toneladas Valor monetário (R$)
Valor em termos per-

centual (%)

Pesca marinha 527.871,50 1.690.364.770,00 50,2

Pesca continental 251.241,00 586.397.460,05 23,9

Maricultura 80.512,00 302.614.500,00 7,7

Aqüicultura continental 191.183,50 715.227.400,00 18,2

Total 1.050.808,00 3.294.604.130,05 100

Aula 4 -  Produção pesqueira no Brasil

Na aula anterior, abordamos a produção pesqueira no mundo, 

já nesta aula teremos uma visão geral da produção pesqueira no 

Brasil, incluindo a atividade aquícola, firmemente consolidada nos 

últimos anos. Ao término desta aula esperamos que os alunos co-

nheçam a situação atual da produção pesqueira no Brasil.

Aula 4 - Produção pesqueira no Brasil

4.1 A PESCA E AQUICULTURA NO BRASIL
Atualmente o Brasil apresenta um papel significativo na produção de pesca-

do mundial. Em 2006, a produção pesqueira e aquícola brasileira alcançaram 

um volume de 1.050.808,00 toneladas, já em 2009 foi de 1.240.814,10 

toneladas. Em 1994, o Brasil era o 32º país em produção aquícola e o 26º 

em termos de valores. Em 2009, a produção pesqueira e aquícola passaram 

a ocupar o 18º lugar no ranking mundial de produção aquícola, e o 12º em 

termos de receitas geradas com 1,4% do total (FAO, 2006). 

 

Fig. 4.1: Tabela - Produção pesqueira, valor da produção e valor unitário por modali-
dade de pesca para o ano de 2006 
Fonte: IBAMA, 2008.

Segundo Rezende, Ferreira e Fredou (2003), a pesca artesanal era respon-

sável por 40%, da produção pesqueira do Brasil, cabendo à pesca industrial 

cerca de 60%. Porém, isso não significa que a participação do setor indus-

trial supere a do artesanal, que incide predominantemente sobre espécies 

mais nobres. "Na região Nordeste, a pesca artesanal contribui com mais de 

70% do pescado capturado, em função da não existência de estoques que 

permitam uma exploração industrial mais intensa, como é o caso da sardinha 

e do bonito de barriga listrada nas regiões Sudeste e Sul do Brasil" comple-

menta Padovani Ferreira.

De acordo com Paiva (1997), a pesca artesanal tem maior importância na 

região norte e nordeste do país, enquanto que a pesca industrial tem maior 



destaque nas regiões sudeste e sul. Os Estados mais importantes em termos 

de produtividade pesqueira industrial são Santa Catarina, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará e Pará. Se considerarmos a pesca industrial, 

artesanal e aquicultura somadas juntas, o Estado do Pará possui o maior 

volume de pesca do país.

No século passado, a atividade pesqueira no Brasil apresentou altos índices 

de produtividade, mas da mesma forma que no resto do mundo, os recursos 

pesqueiros também começaram a apresentar sinais de esgotamento. Uma 

das medidas tomadas no Brasil frente à escassez das espécies tradicional-

mente capturadas sobre a plataforma continental foi o deslocamento da 

frota para áreas antes consideradas improdutivas ou economicamente in-

viáveis. Este deslocamento da frota para a plataforma continental externa 

resultou no aparecimento, inserção e comercialização de novas espécies no 

país e no mundo (PEREZ et al., 2009, p. 513-542). 

No entanto, as dificuldades no ordenamento e a gestão dos recursos pes-

queiros levaram algumas espécies de profundidade, também aos patamares 

de sobre-explotação e colapso, tão rapidamente quanto às espécies comu-

mente capturadas na plataforma continental. 

A quase estagnação das capturas extrativas de pescado e os investimen-

tos maiores em estruturas produtivas, sobretudo nas de cultivo de camarão 

(carcinocultura) para exportação, possibilitaram que a aquicultura desem-

penhasse um papel cada vez mais importante na produção de peixes, crus-

táceos e moluscos no Brasil. Durante o período de 1998 até 2003, a pesca 

extrativa no Brasil apresentou um declínio, e a aquicultura mostrou um con-

siderável crescimento, como podemos verificar no gráfico abaixo.

Produção total (t) da pesca extrativa e da aquicultura em 
águas marinhas e continentais, 1998 – 2004.

Plataforma continental: É 
o leito e o subsolo das áreas 
submarinas que se estendem 

além do mar territorial, em toda 
a extensão do prolongamento 
natural do território terrestre, 

até o bordo exterior da margem 
continental, ou até uma 

distância de 200 (duzentas) 
milhas marítimas das linhas de 

base.

Fig. 4.2: Gráfico – Produção total  de 1998 a 2004.  
Fonte: IBAMA, 2004.
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Segundo Machado, P. (2010), no Brasil, a produção de pescado proveniente 

da aquicultura tem crescido acima da média mundial desde 1995. Enquanto 

a média mundial de crescimento é de 10% ao ano, a produção aquícola bra-

sileira cresceu em média 21% ao ano. A aquicultura tem maior importância 

na região nordeste do país, seguida das regiões sul, centro-oeste, sudeste e 

norte, como mostra o gráfico abaixo.

Participação Relativa das Regiões Brasileiras na Aquicul-
tura no ano de 2004

Fig. 4.3 – Gráfico da participação das Regiões Brasileiras - 2004  
Fonte: Estudo setorial para a consolidação de uma aquicultura sustentável no Brasil, 2007.

O Brasil é hoje o segundo produtor aquícola da América Latina, produzindo 

cerca de 270.000 toneladas/ano, porém encontra-se bem abaixo do Chile 

que tem uma produção superior a 600.000 toneladas/ano. A produção aquí-

cola brasileira começou a crescer mais rapidamente depois de 1995 com o 

aumento da carcinocultura  (MACHADO, P. 2010).

Para Machado, P. (2010), com relação à maricultura, isto é, ao cultivo de 

organismos vivos em águas marinhas, a atividade com maior destaque é 

a criação de camarão, ou seja, a carcinicultura. De acordo com o IBAMA 

(2008), a principal região produtora é o nordeste, mas existem criadouros 

também mais ao sul do país, porém sem grandes destaques. Nas regiões 

sudeste-sul, o destaque fica a cargo dos moluscos principalmente em Santa 

Catarina. No ano de 2006, este Estado sozinho, alcançou uma produção 

total de 14.757 t de mexilhões, atividade que vem crescendo fortemente a 

cada ano (IBAMA, 2008).

Tudo isto confirma o quão favoráveis são as condições do nosso país para 

a produção pesqueira e aquícola. O Brasil possui 5,5 milhões de hectares 

de água doce, uma extensa área de costa com mais de 8.000 km, muitas 



espécies de organismos aquáticos, entre outros fatores, que criam condições 

únicas no mundo para o desenvolvimento da pesca.

Atividade de Aprendizagem
1) Comente a importância da aquicultura sobre a produção pesqueira total 

do Brasil.

Resumo
•	 Atualmente o Brasil apresenta um papel significativo na produção de 

pescado mundial.

•	 A pesca artesanal tem maior importância na região norte e nordeste do 

país, enquanto que a pesca industrial tem maior destaque nas regiões 

sudeste e sul.

•	 Uma grande variedade de espécies animais e vegetais são produzidas 

através da aquicultura. No Brasil, destacam-se alguns peixes principais: 

tilápias, carpas, tambaquis, tambacus e curimatãs.

•	 Camarões são cultivados principalmente no nordeste, enquanto que os-

tras, mexilhões e outros moluscos são destaques no sudeste e sul, princi-

palmente em Santa Catarina.

Panorama da Produção Pesqueirae-Tec Brasil 332



e-Tec Brasil333Aula 5 - Espécies e áreas 

Aula 5 -  Espécies e áreas 

Ao longo desta aula, serão colocadas informações básicas sobre 

as principais espécies pescadas no Brasil e no mundo no momento 

atual, bem como as áreas de pesca correspondentes a elas.

Pretende-se com isto, familiarizar os alunos não só quanto aos 

principais recursos-alvo da atualidade, mas também as grandes re-

giões onde estes recursos são explorados.

5.1 PRINCIPAIS ESPÉCIES PESCADAS NO 
BRASIL E NO MUNDO
Os principais recursos pesqueiros capturados no mundo são bastante varia-

dos, no entanto ente as espécies com maior produção pesqueira mundial 

pode-se citar: anchovítas, arenques, anchovas, atuns, bonito-listrado, alba-

coras (principalmente albacora-lage), e espécies de regiões mais específicas 

como o escamudo do Alaska e o juréu chileno.

Fig. 5.1: Anchovita
Fonte: www.santannageneraltrade.com.br

Fig. 5.3: Anchovas
Fonte: http://img34.imageshack.us/

Fig. 5.4: Bonito listrado 
Fonte: http://siaiacad04.univali.br

Fig.5.2: Arenques 
Fonte: www.radiogourmet.es



Fig. 5.5: Meca ou peixe de bico 
Fonte: http://www.profesorenlinea.cl

Fig. 5.6: Albacora Lage 
Fonte: http://www.vivaterra.org.br

Fig. 5.7: Escamudo do Alaska
Fonte: http://www.lidl.pt

Fig. 5.8: Sardinha verdadeira 
Fonte: http://siaiacad04.univali.br

Fig. 5.9: Corvina 
Fonte: http://www.litoral.inf.br

Entre as espécies com maior produção pesqueira nacional pode-se citar des-

tacadamente a sardinha-verdadeira, a corvina, o bonito-listrado e a pesca-

dinha-real.

Vale lembrar, que neste aspecto, não estão contabilizadas espécies 
provenientes da aquicultura e sim apenas os recursos pesqueiros ma-
rinhos.

No Brasil, os recursos pesqueiros de águas continentais são diversificados, 

principalmente os peixes, por ser o principal recurso capturado nos rios e 

Fig. 5.10: Pescadinha real
Fonte: http://www.netodomar.com.br
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Fig. 5.11: Mapa - O Mundo
Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br 

Aula 5 - Espécies e áreas 

lagos. Podemos citar algumas das principais espécies, mesmo que essas não 

ocorram em todo o Brasil: pintado, dourado, jaú, cascudo, lambari, tucunaré 

e pirarucu.

5.2 ÁREAS DE PESCA
As áreas de pesca marítima em todo o mundo são distribuídas em todos os 

mares e oceanos, a saber: Pacífico Norte, Atlântico, Pacífico Sudeste, Pacífi-

co Sudoeste e Centro Ocidental. O Brasil está inserido na área de pesca do 

Atlântico, mais precisamente na porção Sul, como mostra a seta no mapa a 

seguir. 

Hoje, sabe-se que as correntes marinhas regulam não só a pressão, tem-

peratura e salinidade das águas, como também são importantes na distribui-

ção das espécies pelo oceano. Normalmente águas e/ou correntes mais frias 

são ricas em nutrientes e oxigênio dissolvido, e consequentemente ricas em 

peixes. Porém águas quentes e limpas promovem a fotossíntese e também 

a produção de oxigênio permitindo o desenvolvimento de uma variedade 

grande de organismos (CARVALHO FILHO, 1992).

Correntes marinhas: correntes 
resultantes da ação combinada 
do vento, rotação da Terra e 
diferenças de densidade da água 
em função da temperatura e 
salinidade.

Fotossíntese: síntese de mate-
riais orgânicos a partir de água 
e gás carbônico, quando a fonte 
de energia é a luz, cuja utilização 
é medida pela clorofila.



Fig. 5.12: Mapa ilustrativo das correntes marítimas que cir-
culam nos oceanos e tipos de clima. 
Fonte: http://georuyluisgomes.no.sapo.pt

Fig.5.13: Mapa ilustrativo demonstrando a região tropical 
Fonte: http://cienciahoje.uol.com.br

Assim sendo, em praticamente todos os ambientes marinhos existem recur-

sos pesqueiros, comercializáveis ou não. De modo geral, em águas tropicais 

a diversidade de organismos é bastante acentuada, mas a biomassa dos es-

toques capturados para fins lucrativos é menor. Em contrapartida, nas águas 

subtropicais a biodiversidade é menor, mas a concentração das espécies 

capturadas é maior. A seguir, mapa mostrando a região tropical por meio da 

faixa cor de rosa. 

Biodiversidade: representa o 
conjunto de espécies animais e 

vegetais viventes.

Biomassa: quantidade de 
matéria orgânica presente 
num dado momento numa 

determinada área, e que pode 
ser expressa em peso, volume, 

área ou número.

No Brasil, um dos ambientes mais ricos em vida marinha situa-se paralelo à 

costa Sul da Bahia ao Maranhão. Três correntes banham a costa brasileira: a 

Corrente do Brasil com águas quentes em sentido anti-horário do Nordeste 

ao Rio Grande do Sul, a Corrente do Caribe rumo ao Norte, no sentido horá-

rio, e a Corrente de Falklands. Esta última traz águas frias ao longo da costa 

do Rio Grande até Cabo Frio, o que explica o fenômeno de ressurgência e 

com isto a  presença de ambientes ricos em vida marinha.

Ressurgência é um fenômeno oceanográfico onde águas profundas (nor-
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Fig. 5.14: Principais sistemas de ressurgência do planeta 
Fonte: http://www.unicamp.br

malmente de profundidades inferiores a 200 metros) ricas em nutrientes 

afloram para águas mais superficiais. A produtividade biológica em áreas de 

ressurgência é bem diferente das demais regiões do planeta. Nestas áreas 

uma grande quantidade de nutrientes é disponibilizada na superfície da água 

possibilitando uma maior quantidade de alimento ao pescado. (Fig. 5.14).

As principais áreas de ressurgência costeira mundial estão situadas nas cos-

tas do Peru e Califórnia, nas costas do Marrocos ao Senegal, região do Cabo 

no Oceano Atlântico e na costa da Somália no Oceano Índico. No Brasil, 

ocorrem pequenos sistemas de ressurgência local, de baixa amplitude e não 

permanente, por exemplo, a região de Cabo Frio (Rio de Janeiro).

Em relação às áreas de pesca continental, podemos destacar o território bra-

sileiro como um todo. Porém, o Brasil é dividido em bacias hidrográficas, que 

são conjuntos de pequenos rios que deságuam em um rio maior, que por fim 

deságua no mar. As principais bacias hidrográficas são: Bacia do Rio Ama-

zonas, Bacia do Rio São Francisco, Bacia do Rio Paraná, Bacia do Rio Tietê, 

Bacia do Rio Iguaçu e Bacia do Rio Uruguai.

Fig.5.15: Mapa Bacias Hidrográficas Brasileiras. 
Fonte: http://www.geografiaparatodos.com.br 

Aula 5 - Espécies e áreas 



Outra área muito importante para a pesca são os encontros dos principais 

rios com o mar, chamados de estuários.  Estes estuários por suas caracte-

rísticas físicas, como exemplo as margens cobertas por mangue, possuem 

um papel importantíssimo para o sucesso reprodutivo das principais espécies 

capturadas pela pesca. 

Os principais estuários brasileiros se encontram na foz do Rio Amazonas, na 

foz do Rio São Francisco, nas baías – formadas por diversos rios de pequeno 

e médio porte – de Todos os Santos (BA), de Camamu (BA), da Guanabara 

(RJ), de Cananeia (SP), de Paranaguá (PR) e da Babitango em (SC).  

Estuário: é uma bacia costeira 
semifechada onde a água do rio 

se mistura com a água do mar.

Fig. 5.16: Mapa ilustrativo dos principais estuários do Brasil. 
Fonte: Felippe Daros

Atividade de Aprendizagem
Responda:
1) Cite os principais recursos pesqueiros capturados no Brasil e no mun-

do. 
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2) Por que as correntes marinhas influenciam na distribuição das espécies?

Resumo
•	 Os recursos pesqueiros capturados no mundo são bastante variados. No 

Brasil, temos a sardinha-verdadeira, a corvina, o bonito-listrado e a pes-

cadinha.

•	 De modo geral, as correntes marinhas influenciam diretamente na distri-

buição das espécies no oceano como um todo.

•	 A produtividade biológica em áreas de ressurgência é bem diferente das 

demais regiões do planeta. Nestas áreas, grande quantidade de nutrien-

tes é disponibilizada na superfície da água possibilitando uma maior 

quantidade de alimento ao pescado.

•	 Uma área muito importante para a pesca são os encontros dos principais 

rios com o mar, chamados de estuários.
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Aula 6 -  Modalidades de Pesca

Ao longo desta aula, serão descritas as principais modalidades de 

pesca que constituem a frota do Brasil e do mundo, bem como os 

recursos pesqueiros explorados pelos mesmos. Ao final desta aula, 

os alunos estarão familiarizados com as diferentes modalidades de 

pesca, relacionando-as com a produção pesqueira do Brasil.

Aula 6 - Modalidades de Pesca

Atualmente existe uma série de pescarias comerciais, de pequena e grande 

escala, com características bem distintas em termos físicos, operacionais e 

de recurso-alvo.

6.1 PESCA DE CERCO
A pesca de cerco foi introduzida no Brasil há muito tempo, provavelmente 

por imigrantes espanhóis e portugueses que já conheciam as técnicas desta 

pescaria.  Esta modalidade de pesca consiste numa grande rede sintética 

(ou de náilon multifilamento) utilizada para cercar o cardume de peixe após 

sua localização. A rede, que fica na poupa da embarcação, é lançada ao 

mar com auxílio de um pequeno barco denominado panga. Os cardumes 

podem ser capturados em qualquer posição na coluna d’água, dependendo 

dos hábitos da espécie-alvo, da altura da rede e da profundidade do local 

de pesca. No Brasil a frota de cerco tem como espécie alvo primordial a 

sardinha-verdadeira 

Uma vez lançada a rede e o cardume cercado, a captura ocorre após o fe-

chamento da mesma, formando uma espécie de bolsa ou ensacador onde o 

pescado fica retido. Com o recolhimento da rede o ensacador vai diminuindo 

de tamanho concentrando a captura. Posteriormente é realizada a despesca, 

normalmente com o auxílio de cestos (www.univali.br/gep).

São normalmente capturados - por este tipo em particular de petrecho - es-

pécies com hábito de se agrupar e realizar rotas migratórias em cardumes 

como a sardinha-verdadeira, a sardinha-lage, a tainha, a anchova e até mes-

mo as várias espécies de bonito. Outras espécies, talvez não tão conhecidas 

comercialmente, também são alvos das embarcações que trabalham com a 

pesca de cerco, entre elas a palombeta, xarelete, xixarro, cavalinha, anchoí-

tas, arenque, entre outros. 



A maior parte das embarcações traineiras possui rede com tamanho de ma-

lha e dimensão específi ca para captura de espécies de menor porte, como 

as sardinhas.

Fig. 6.1: Ilustração de uma embarcação utilizando rede de cerco
Fonte: http://www.udalarrantz.com

Fig. 6.2: Corvina
http://www.pescabrasil.com.br

Fig. 6.3: Abrótea
http://www.horta.uac.pt

6.2 PESCA DE EMALHE
A rede de emalhe é uma arte de pesca considerada passiva, pois a captura 

do pescado ocorre pela retenção dos peixes nas malhas da rede, predomi-

nante entre os olhos e o início da nadadeira dorsal. 

Dependendo de sua forma e construção, as redes de emalhar podem tam-

bém ser denominadas de redes de espera, rede de caceio ou deriva, 
rede boiada ou de superfície. Sua construção básica apresenta a tralha 

superior com boias e a tralha inferior com lastros, os quais sustentam os 

panos da rede. Existem dois tipos básicos de redes de emalhar: as de fundo 

e as de superfície. Na pesca de fundo, as redes permanecem fundeadas du-

rante a operação de pesca, enquanto que na pesca de superfície a rede não 

é fundeada e acompanha a deriva da embarcação (www.univali.br/gep).

Uma diversidade de espécies pode compor a captura desta pescaria, de-

pendendo do local onde a embarcação atue. De modo geral, os principais 

recursos-alvo da pesca com rede de fundo são a corvina, abrótea, pescadas, 

castanha e cabra. Nas redes de superfície predominam a captura de cações.
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Fig. 6.4: Pescada
http://fotos.sapo.pt

Fig. 6.5: Cação
http://www.oeidrus-tamaulipas.gob.mx

 Apesar dessa contribuição, tanto a pesca de emalhe quanto a pesca de ar-

rasto, em termos ambientais, são consideradas pescarias que mais capturam 

incidentalmente, ou seja, sem a intenção de capturar, tartarugas e mamífe-

ros marinhos, inclusive espécies criticamente ameaçadas.

Fig. 6.6: Ilustração de uma rede para pesca de emalhe  
Fonte: http://ec.europa.eu/fisheries/

6.3 PESCA DE ESPINHEL
O espinhel é um aparelho de pesca constituído basicamente por uma linha 

mestra (madre), com várias linhas secundárias onde são colocados os anzóis 

iscados. Os espinhéis podem ser de fundo ou de superfície, de acordo com a 

espécie alvo desejada. No espinhel de fundo, são utilizadas âncoras ou poi-

tas para fixar o aparelho ao fundo. Já no espinhel de superfície, são utilizadas 

boias para manter o aparelho à deriva.

Fig. 6.7: Ilustração da pesca de espinhel de superfície
http://www.projetoalbatroz.org.br/



Normalmente, espécies de maior tamanho e hábito pelágico, ou seja, que 

vive, flutua ou nada acima da coluna de água são os recursos-alvo da pesca 

de espinhel de superfície. 

Entre elas citamos as albacoras lage, bandolim e branca, meka, dourado e 

agulhõe de modo geral. Já na pesca de espinhel de fundo, organismos com 

hábito demersal, são os recursos-alvo, tais como abrótea, cherne, batata, 

corvina, pargo-rosa, bagre, entre outros.

Fig. 6.8:  Albacora Lage
Fonte: http://www.vivaterra.org.br

Fig.: 6.12 Agulhão
Fonte: http://www.paparyko.com.br

Fig. 6.13: Cherne
Fonte: http://www.paparyko.com.br

Fig.6.10: Meka
Fonte: http://canalazultv.ig.com.br

Fig. 6.14: Pargo Rosa
Fonte: http://mares-oceanos.blogspot.com

Fig. 6.15: Bagre
Fonte: http://mares-oceanos.blogspot.com

Fig. 6.9: Bandolim
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Fig. 6.11: Dourado
Fonte: http://www.aguasdoparaopeba.org.br
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6.4 PESCA DE LINHA DE MÃO
É uma pescaria bastante simples desprovida de qualquer tipo de peça ou 

arranjo especial; pouco impactante sobre o ambiente, e ao mesmo tempo, 

bastante específico e seletivo em termos de captura de espécies. Consiste 

basicamente de linha e algum tipo de anzol; o procedimento/operação é 

realizado manual e diretamente pelo pescador, com ou sem a isca, a partir 

de um barco principal ou de um bote (MARTINS; OLAVO; COSTA, 2005). 

Tecnicamente é composta por uma linha principal (madre) de monofilamen-

to - linha constituída por apenas um fio - e por uma ou mais linhas secun-

dárias também de monofilamento. Tanto o diâmetro da linha quanto o ta-

manho dos anzóis utilizados variam bastante de acordo com o recurso-alvo 

(demersal ou pelágico) pretendido (MARTINS; OLAVO; COSTA, 2005). 

6.5 PESCA DE ARRASTO
A pesca de arrasto é uma das pescarias mais produtivas e também impac-

tante sobre o meio aquático. Pouco seletiva, mas capaz de capturar milhares 

de toneladas de pescado, o arrasto é tido como uma das modalidades mais 

rentáveis do Brasil.

Essa modalidade de pesca pode ser realizada da seguinte forma:

a) Arrasto simples: utiliza-se uma rede simples, de formato cônico, arrastada pela 
popa (parte traseira) da embarcação. Por este motivo, também é chamado de arrasto de 
popa. De modo geral, a frota atua desde áreas costeiras até regiões mais oceânicas, em 
cima de espécies-alvo variadas.

Fig. 6.16: Ilustração de uma rede de arrasto simples
Fonte: http://eliomardelima.zip.net/

b) Arrasto duplo: pescaria que consiste no arrasto simultâneo de duas re-

des cônicas semelhantes, com portas retangulares de aço posicionadas junto 

às extremidades anteriores dessas redes. É considerada uma das pescarias 

mais agressivas e impactantes sobre o ambiente aquático. É alto o número 

de embarcações trabalhando com esta modalidade de pesca. As redes com 



as portas de aço que se deslocam junto ou próximas ao fundo são totalmen-

te passíveis de alterar negativamente o ambiente, ou seja, o fundo oceânico, 

como os recifes de coral. As principais espécies-alvo são abrótea, abrótea-

de-fundo, cabra, merluza e também os camarões.

c) Arrasto parelha: consiste no emprego de uma grande rede de formato 

cônico arrastada por duas embarcações semelhantes. Diferentemente dos 

demais arrastos que utilizam portas de aço para manter a boca da rede 

aberta à entrada e captura do pescado. No arrasto parelha, a boca da rede 

é mantida aberta pela distância entre as duas embarcações. As redes em-

pregadas nesta modalidade normalmente apresentam grandes dimensões, e 

costumam atuar em ambientes de profundidade média em torno de 50 a 70 

metros de profundidade (www.univali.br/gep).

Fig. 6.17: Rede de pesca de arrasto duplo ou navios parelhas.
Fonte: http://www.jornalcanalaberto.com.br

6.6 PESCA DE VARA E ISCA-VIVA
Neste tipo de pescaria, cuja operação mecânica é realizada pelos próprios 

pescadores, utilizam-se varas de bambu ou fibra de vidro e anzóis com al-

gum tipo de recurso pesqueiro como isca, normalmente são sardinhas ou 

cavalinhas. 

A pesca com vara e isca-viva tem por recursos-alvo principais os atuns, em 

especial o bonito listrado, cujos cardumes são facilmente encontrados pró-

ximo à superfície. O funcionamento consiste em localizar o cardume no am-

biente, lançar uma determinada quantidade de peixes vivos (isca) a fim de 

manter o cardume próximo à embarcação, facilitando a operação de pesca 

por intermédio das varas com anzol. 
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Fig. 6.18: Embarcação utilizada para pesca com vara e isca-viva 
Fonte:www.univali.br/gep/

Covos
São armadilhas portáteis construídas por uma variedade de materiais, in-

cluindo madeira, ferro, plástico, arames e redes. Os modelos utilizados po-

dem variar bastante, pois depende muito não só do local a que pertence 

à frota, mas também do ambiente onde será utilizado e da espécie-alvo 

(www.univali.br/gep).

Neste tipo de modalidade de pesca, os recursos pesqueiros são capturados 

via atração a um determinado tipo de isca colocada no interior do petrecho, 

ou pelo simples fato do covo oferecer abrigo aos animais. A vantagem é que 

as armadilhas ou covos podem operar sobre diversos ambientes, fundos lisos 

e/ou irregulares, em profundidades variadas. São utilizados para capturar 

moluscos, polvo, crustáceos, como lagostas e caranguejos, e algumas espé-

cies de peixes como namorado, merluza negra e abrótea-de-fundo (www.
univali.br/gep).

Armadilha: consiste geralmente 
de uma armação de bambu ou 
aço, parecido com gaiola, onde é 
colocada uma isca.

Fig. 6.19: Ilustração do funcionamento das armadilhas 
Fonte: http://www.fao.org



Foram apresentadas as principais modalidades de pesca, comumente utili-

zadas tanto na pesca artesanal como na comercial. Porém algumas dessas 

modalidades como o arrasto, vara e isca-viva, por exemplo, não se aplicam a 

pesca continental. Nos rios e lagos o que diferencia dos petrechos utilizados 

no mar são os métodos de aplicação, o tamanho e as formas, como exem-

plo, as redes. 

Por último, gostaríamos de mencionar que várias das modificações tecnoló-

gicas surgidas ao longo dos anos para a exploração dos recursos pesqueiros, 

tiveram consequências negativas sobre a abundância de recursos aquáticos. 

O que antes era tradicionalmente realizado em escala menor, hoje é realiza-

do em grande escala na forma de pesca artesanal e pesca industrial, exer-

cendo forte pressão sobre o estoque de recursos pesqueiros, e colocando 

em risco inclusive a própria existência. Neste contexto, é de fundamental 

importância a utilização de tecnologias que contribuam na preservação dos 

recursos pesqueiros visando sua exploração sustentável.

Atividade de Aprendizagem
1) Diferencie em termos físicos, operacionais e de recursos-alvo as seguintes 

modalidades de pesca: cerco, emalhe, arrasto simples, de vara e isca-viva, e 

covos.

Fig. 6.20: ilustração de modalidades de pesca. 
Fonte: Handbook of Fish Biology and Fisheries, Vol2 Capitulo 2.
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Resumo
•	 A pesca de cerco consiste numa grande rede sintética (ou de náilon multi-

filamento) utilizada para cercar o cardume de peixe após sua localização.

•	 A pesca de emalhe é considerada uma pescaria passiva, pois a captura 

do pescado ocorre pela retenção dos peixes nas malhas da rede, predo-

minante entre os olhos e o início da nadadeira dorsal.

•	 Espinhel é um aparelho de pesca constituído basicamente por uma linha 

mestra (madre), com várias linhas secundárias onde são colocados os 

anzóis iscados.

•	 A pesca com linha de mão consiste basicamente de linha, algum tipo de 

anzol. Todo procedimento/operação é realizado manual e diretamente 

pelo pescador, com ou sem isca, a partir de um barco principal ou de um 

bote.

•	 A frota da pesca de arrasto atua desde áreas costeiras até regiões mais 

oceânicas, em cima de espécies-alvo variadas.

•	 O arrasto duplo é uma pescaria que consiste no arrasto simultâneo de 

duas redes cônicas semelhantes, com portas retangulares de aço posicio-

nadas junto às extremidades anteriores dessas redes.

•	 O funcionamento da pescaria de vara e isca-viva consiste em localizar o 

cardume no ambiente, lançar uma determinada quantidade de peixes 

vivos (isca) próximo ao cardume para mantê-lo perto da embarcação e 

assim facilitar a operação de pesca por intermédio das varas com anzol.

•	 Os covos são armadilhas portáteis onde os recursos pesqueiros são cap-

turados via atração a um determinado tipo de isca colocada no interior 

do petrecho
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Aula 7 -  Recursos pesqueiros em
 destaque para a pesca artesanal

Nesta aula, estudaremos os principais recursos brasileiros que vêm 

sendo explorados pela pesca artesanal, considerando o volume e 

valor de suas capturas.

Espera-se que ao final da aula, os alunos possam conhecer novas 

características da pesca artesanal e reconhecer as espécies que se 

destacam na exploração da pesca artesanal.

Aula 7 - Recursos pesqueiros em destaque para a pesca artesanal

7.1 CARACTERÍSTICAS DOS RECURSOS PES-
QUEIROS DA PESCA ARTESANAL
Como mencionado na primeira aula, a pesca artesanal faz parte da pesca 

com fins comerciais, mas sem vínculo empregatício com a indústria de pro-

cessamento ou comercialização do pescado. 

Ela utiliza embarcações de pequeno ou médio porte, motorizadas ou não, 

em áreas de pesca próximas à costa. As embarcações são geralmente de 

madeira e a tecnologia de captura produz volumes pequenos ou médios de 

pescado. Constituem a maior parte da frota pesqueira nacional. 

Como toda atividade pesqueira, a pesca de pequeno porte, ou pequena 

escala, também passa por dificuldades, devido, principalmente, à queda de 

rendimento das pescarias e as dificuldades para armazenamento e comer-

cialização. É praticada ao longo do país, em seus diversos ambientes, as-

sumindo características particulares relacionadas aos ambientes em que se 

desenvolve. 

A pesca artesanal utiliza uma grande variedade de métodos de pesca. A 

maioria dos barcos utilizados neste tipo de pesca é produzida por pequenos 

estaleiros.  Devido à falta de recursos financeiros, os próprios pescadores 

artesanais realizam a manutenção e reforma de seus barcos. Equipamen-

tos de navegação são por eles pouco utilizados. Alguns pescadores utilizam 

bússolas e rádios de curto alcance. Em muitos casos, as canoas ainda são 

importante meio de produção. Os insumos para a pesca (redes, cordas, boias 

etc.) são geralmente comprados no comércio local. 



7.2 RECURSOS PESQUEIROS CAPTURADOS 
NO BRASIL
Devido às características da pesca artesanal (já mencionadas), assim como 

a grande diversidade de ambientes e as diferenças culturais que permeiam 

a pesca artesanal – seja ela continental ou marinha – é esperado que os 

recursos pesqueiros capturados em cada região sejam diferenciados. Assim, 

apresentaremos de forma abrangente, os principais recursos pesqueiros cap-

turados no Brasil pela pesca artesanal realizada no continente e no ambiente 

marinho.

Peixes Marinhos

Tainha

Linguado

Cioba (ou vermelho) 

Bagre

Pescadas

Robalo

Betara 

Baiucu

Sororoca

Gaivira

Paru (ou enchada)

Peixe-porco (cangulo) 
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Peixes Continentais

Caranha 

Piranha

Pintado 

Pacu

Sargo

Garoupa

Dourado

Curimbatá

Pirarucu

Bijupira

Badejo

Cascudo

Matrinxã

Jaú

Raia Cação



Vieira 

Crustáceos Marinhos

Tucunaré 

Pitu ou lagostim  

Raia 

Camarão Rosa Camarão branco Camarão sete barbas 

Caranguejo Siri Sapateira Lagosta

Crustáceos Continentais

Moluscos

Búzio Berbigão

Fig. 7.1: Recursos pesqueiros capturados no Brasil pela pesca artesanal.  
Fonte das imagens: http://www.vivaterra.org.br

Polvo Lula Mexilhão

Ostra
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Aula 8 -  Recursos pesqueiros em 
 destaque para a pesca industrial

Nesta aula, apresentaremos os principais recursos brasileiros que 

vêm sendo explorados pela pesca industrial, considerando o volu-

me e valor de suas capturas.

Espera-se que ao final desta aula, os alunos possam reconhecer as 

espécies que mais se destacam na exploração da pesca industrial, 

bem como conhecer a forma de atuação da frota sobre a distribui-

ção destes recursos no ambiente aquático.

8.1 RECURSOS PESQUEIROS PARA PESCA IN-
DUSTRIAL
Na pesca industrial marinha, destaca a pesca costeira e a oceânica. A cos-

teira é realizada por embarcações de maior autonomia que as utilizadas na 

pesca artesanal, pois são capazes de operar em áreas mais distantes da costa.

As embarcações possuem petrechos de captura mecanizados, motores die-

sel de maior potência e equipamentos eletrônicos de navegação e detecção 

de cardumes. O casco pode ser de aço ou de madeira.

Já na pesca industrial oceânica são utilizadas as embarcações aptas a ope-

rar em toda a Zona Econômica Exclusiva (ZEE), incluindo áreas oceânicas 

mais distantes e, mesmo, em outros países. Os barcos têm grande autono-

mia, com processamento do pescado a bordo, e empregam equipamentos 

de alta tecnologia de navegação e detecção de cardumes e ampla mecaniza-

ção. As embarcações são quase todas alugadas de países estrangeiros.

Atualmente, os vários recursos marinhos/estuarinos para a pesca industrial 

possuem significativa importância de mercado. Duas espécies de crustáceos 

são destaques na captura da pesca industrial: o camarão-rosa e lagostas. 

O camarão-rosa é encontrado em profundidades variadas ao longo de toda 

costa brasileira, estendendo-se até Argentina e Uruguai.  Dependendo das 

correntes marinhas, forte fator sobre sua distribuição, o camarão-rosa pode 

ser encontrado desde 15 até 150 metros de profundidade. Possui ciclo re-

produtivo bem determinado no qual o defeso se baseia (março a maio). A 

principal frota responsável por sua captura em termos industriais, é o arrasto 



duplo; porém existem também barcos artesanais que trabalham sobre este 

recurso. Na década passada, a maior produção registrada de camarão-rosa 

para a frota industrial, ocorreu no ano de 1990, com 513 toneladas desem-

barcadas. Já a média dos últimos 10 anos fi cou em torno de 310 t (www.
univali.br/gep). 

Fig. 8.1: camarão rosa. 
Fonte: http://www.cenemar.org.br

Fig. 8.2: Lagosta vermelha
Fonte: http://www.redesul.am.br/

A lagosta começou a ser explorada por volta dos anos 50 do século passa-

do, com uma tímida produção artesanal. Mas à medida que houve devida 

aceitação pelo público, a demanda pela aquisição do produto aumentou, 

consequentemente aumentou também o preço, pois a captura artesanal, em 

menor escala quando comparada com a industrial, não supre em termos de 

volume, a exigência do mercado consumidor (PAIVA, 1997). 

A lagosta-vermelha, de maior porte, tem sua distribuição mais ampla, viven-

do em fundos de maior profundidade; já a lagosta-verde, de menor porte, 

vive em áreas mais costeiras e menos profundas (PAIVA, 1997, p. 123). No 

Brasil, as espécies conhecidas como lagostas verdadeiras são importante re-

curso econômico, principalmente no nordeste brasileiro (www.univali.br/
gep).

As duas principais espécies, lagosta vermelha (Panulirus argus) e lagosta 
verde (Panulirus laevicauda), de forma geral habitam fundos de águas cla-

ras, quentes e com bastante oxigênio dissolvido, com formações de algas 

calcárias, conhecidos como cascalho, ocorrendo desde 20 m de profundi-

dade até a borda da plataforma continental (PAIVA, 1997). Com relação à 

reprodução, a desova ocorre longe da costa, nas profundidades entre 40 

e 50 metros, são encontrados indivíduos em reprodução durante todos os 

meses do ano (PAIVA, 1997).
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A arbotrea é uma espécie demersal que ocorre ao longo de toda costa bra-

sileira em profundidades de até 200 metros. Normalmente formam grandes 

cardumes dependendo da época do ano. Alimentam-se de pequenos peixes, 

crustáceos e invertebrados bentônicos (fundo). 

Reproduzem-se no inverno, e durante este período costumam ficar mais 

próximos à costa. Chegam a pesar cerca de 3 quilos e atingir até 60 cm. São 

capturadas principalmente pelas frotas de arrasto duplo, arrasto simples, ar-

rasto de parelha, emalhe de fundo e espinhel de fundo (www.univali.br/
gep).

Atualmente dentro da produção pesqueira nacional, a abrótea-de-profun-

didade vem ganhando espaço devido sua abundância no talude, principal-

mente no sudeste e sul do país, e também por causa do redirecionamento 

da frota pesqueira como um todo para outros recursos, que não os habituais 

de mercado.

Bentônico: ser que vive no 
fundo de rios, lagos ou oceanos.

Talude: Inclinação natural ou 
artificial da superfície de um 
terreno.

Fig. 8.3: abrótea-de-profundidade
Fonte: http://siaiacad04.univali.br/

Fig. 8.4: Merluza. 
Fonte: http://siaiacad04.univali.br/

A merluza é uma espécie tipicamente demersal que ocorre em águas pro-

fundas de 60 a 500 metros. Da mesma forma que as abróteas, aproximam-

se da costa durante o inverno alimentando-se de diversos peixes e lulas. 

A espécie é um dos principais recursos pesqueiros da Argentina e Uruguai. 

No Brasil, ela é encontrada principalmente na região sul e na área de res-

surgência de Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro. Nesta última área, a 

merluza tem sido alvo da pesca de arrasto de talude em desenvolvimento 

desde o ano 2000 (www.univali.br/gep). Mas as frotas de emalhe e de-

mais arrastos também atuam sobre a merluza.



PARA SABER MAIS
Animais demersais são animais aquáticos que, apesar de terem 

capacidade de natação ativa, vivem a maior parte do tempo em 

associação com o substrato, quer em fundos arenosos como os 

linguados, ou em fundos rochosos, como as garoupas.

Muitas espécies demersais têm hábitos territoriais, e defendem o 

território ativamente – um exemplo são as moreias, peixes que se 

comportam como verdadeiras serpentes aquáticas, atacando qual-

quer animal que se aproxime do seu esconderijo.

A corvina é um peixe carnívoro encontrado em ambientes variados, ocorren-

do das Antilhas, da América Central até a Argentina, entre 30 e 100 metros 

de profundidade. 

De grande importância comercial, são capturadas centenas de toneladas de 

corvina a cada ano no sudeste-sul do Brasil, principalmente pelas frotas de 

arrasto parelha e emalhe de fundo. Em termos de volume, a corvina é a 

principal espécie demersal desembarcada pela frota industrial das regiões 

sudeste e sul do Brasil, ocupando o segundo lugar entre os peixes costeiros 

de valor comercial (www.univali.br/gep). A alimentação varia bastante de 

acordo com o estágio de desenvolvimento em que se encontram, em geral, 

estágios juvenis (encontrados principalmente em estuários e manguezais); 

comem pequenos crustáceos, enquanto os adultos alimentam-se de peque-

nos peixes, crustáceos e moluscos (SZPILMAN, 2000, p. 288).

O período reprodutivo ocorre no inverno, quando assumem coloração dou-

rada e o olho torna-se mais amarelado, formam então enormes concentra-

ções em águas estuarinas, propiciando grandes volumes de captura pela 

frota industrial.

Fig. 8.5: Corvina
Fonte: http://www.pescabrasil.com.br/

A sardinha verdadeira aparece em grandes cardumes, e em águas costeiras 

com profundidades que variam de 10 a 75 metros. Distribuem-se desde o 

Cabo de São Tomé (Rio de Janeiro) até o Cabo de Santa Marta (Santa Cata-
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rina). É o principal recurso-alvo da frota de cerco, e sua captura só cessa em 

períodos de defeso, quando é substituída por outros recursos, como palom-

beta, xixarro, tainha e anchova. 

Comercialmente, a carne da sardinha tem três destinos diferentes. Uma par-

te é comercializada fresca; outra é destinada à indústria de enlatados, e ou-

tra para a fabricação de farinha de peixe. Os períodos de defeso reprodutivo 

acontecem duas vezes ao ano, um no inverno e outro no verão sem datas 

fi xas (www.univali.br/gep).

Espécie pelágica de águas claras e salinas, entre 19 e 24 graus. Costumam 

realizar rotas migratórias bem características alimentando-se de zooplânc-

tons, e os estágios juvenis, de fi toplânctons (CARVALHO FILHO, 1992).
Fitoplâncton: algas microscópi-
cas na parte da coluna d’água 
dos lagos e dos mares que é 
penetrada por luz.

Fig. 8.6: Sardinha verdadeira
Fonte: http://www.pescabrasil.com.br/

As pescadas, de modo geral, possuem hábito demersal e são espécies-alvo 

das frotas de arrasto e emalhe de fundo. A área de ocorrência abrange todo 

o Atlântico Ocidental em regiões tropicais e temperadas. As pescadas in-

cluem espécies de alto valor comercial no mercado pesqueiro, entre elas 

citamos a pescadinha-real, pescada-amarela e pescada-olhuda.

Apesar do decréscimo na abundância destas espécies, continuam sendo ex-

plotadas pela frota industrial. À medida que a abundância destes recursos foi 

diminuindo, outra espécie de pescada começou a ser explorada comercial-

mente. Hoje é comum achar no setor pesqueiro a pescada-branca, pescada-

bicuda e a pescada-cambucu.

Atividade de Aprendizagem
Responda:
1) Cite as principais características da pesca industrial.



2) Cite os principais crustáceos que compõem a produção pesqueira brasi-

leira.

3) Que frota (industrial ou artesanal) e modalidade de pesca são responsáveis 

pela captura do camarão-rosa?

4) Cite a característica básica da sardinha-verdadeira que faz com ela seja a 

espécie-alvo favorita dos barcos de cerco. 

5) Quais as principais destinações da sardinha-verdadeira?

6) Qual a área de ocorrência da abrótea? E quais os tipos de pescaria que 

atuam sobre a sua captura
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Resumo
•	 A pesca industrial é realizada por embarcações de maior autonomia que 

as utilizadas na pesca artesanal. Tais embarcações são capazes de operar 

em áreas mais distantes da costa. Elas possuem petrechos de captura me-

canizados,  motores diesel de maior potência e equipamentos eletrônicos 

de navegação e detecção de cardumes. 

•	 Atualmente o camarão-rosa é o crustáceo de maior valor comercial no 

mercado pesqueiro

•	 Extremamente explorada, o camarão-rosa foi bastante estudado, e atual-

mente possui período de defeso bem delimitado, em função de seu ciclo 

reprodutivo.

•	 A pesca de arrasto é responsável pelas capturas desta espécie de cama-

rão.

•	 Existem duas espécies de lagosta comercialmente importantes: Panulirus 
argus (lagosta-vermelha) e Panulirus laevicauda (lagosta-verde).

•	 Habitam fundos de águas claras, quentes e com bastante oxigênio dis-

solvido, com formações de algas calcárias, conhecidos como cascalho, 

ocorrendo desde 20 m de profundidade até a borda da plataforma.

•	 No Brasil, é um importante recurso econômico, principalmente no nor-

deste brasileiro.

•	 A abrótea é uma espécie demersal que ocorre ao longo de toda costa 

brasileira em profundidades de até 200 metros.

•	 Capturada principalmente pelas frotas de arrasto duplo, arrasto simples, 

arrasto parelha, emalhe de fundo e espinhel de fundo (www.univali.br/

gep).

•	 A merluza é uma espécie demersal, cuja ocorrência se estende a águas 

profundas de 60 a 500 metros.

•	 As merluzas migram para a superfície durante a noite para se alimentar 

e de dia permanecem inativas junto ao fundo.

Aula 8 - Recursos pesqueiros em destaque para a pesca industrial



•	 A sardinha verdadeira ocorre em grandes cardumes, em águas costeiras 

com profundidades que variam dos 10 a 75 metros e distribuem-se desde 

o Cabo de São Tomé (Rio de Janeiro) até o Cabo de Santa Marta (Santa 

Catarina).

•	 A sardinha é o principal recurso-alvo da frota de cerco.

•	 A corvina é um peixe carnívoro encontrado em ambientes variados, ocor-

rendo das Antilhas e América Central até a Argentina, entre 30 e 100 

metros de profundidade. 

•	 Possui grande importância comercial; são capturadas centenas de tonela-

das de corvina a cada ano no sudeste-sul do Brasil, principalmente pelas 

frotas de arrasto parelha e emalhe de fundo.
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Aula 9 -  Cadeia produtiva do pescado I

Este tema está dividido em duas etapas: aula 9 e 10. Hoje va-

mos estudar as partes integrantes da cadeia produtiva do pescado, 

e.esperamos que ao final desta aula, os alunos compreendam o 

conceito de cadeia produtiva, assim como as partes integrantes e 

suas características.

9.1 CONJUNTO DE ETAPAS DA CADEIA PRO-
DUTIVA
Cadeia produtiva é um conjunto de etapas de produção, transformação e 

distribuição de um produto. Assim, a cadeia produtiva do pescado inicia-se 

com a existência de recursos pesqueiros, que constituem a matéria-prima 

da pesca extrativista, e termina quando o pescado chega ao consumidor. 

Os recursos pesqueiros são recursos renováveis, pois têm a capaci-
dade de se reproduzirem, assim, se a atividade extrativa se mantiver 
dentro de certos limites, a parcela extraída será reposta através da 
reprodução.

A partir década de 1990, a participação da matéria-prima nos custos da ati-

vidade pesqueira é cada vez maior, basicamente em função da sobre-explo-

ração em cima de poucas espécies. A diminuição das espécies comumente 

exploradas, devido à retirada de um volume de matéria prima muito acima 

da capacidade de renovação dos recursos pesqueiros, faz com que os pes-

cadores precisem de mais horas de trabalho para capturar a mesma espécie, 

aumentando os custos da atividade. A sobrepesca, a utilização de técnicas 

predatórias (particularmente parelha e arrasto), a poluição das águas e a 

falta de preservação dos ecossistemas vêm colocando em risco a sustentabi-

lidade da cadeia produtiva do pescado. 

Além da participação da matéria prima, a cadeia produtiva do pescado está 

constituída pelos seguintes segmentos:

a) segmento de suprimento, que fornece os meios necessários para o 

desenvolvimento da pesca, a saber, embarcações, motores, equipamentos, 

apetrechos de pesca (redes, anzóis, cabos, linhas, boias, arpões, etc.), ener-
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gia (óleo diesel, elétrica, eólica), gelo, máquinas, alevinos, rações, transporte 

e outros. A pesca extrativa é abastecida com embarcações de grande, médio 

e pequeno porte. A indústria de máquinas, equipamentos diversos e maté-

rias primas abastecem o setor de suprimentos.

O óleo diesel é o principal combustível da frota pesqueira, é um dos fatores 

de produção que mais tem limitado a captura, particularmente na pesca 

artesanal. Com a diminuição dos estoques pesqueiros, os barcos além de 

gastarem  mais horas na busca dos cardumes, gastam mais combustível, 

ocasionando diminuição progressiva na produtividade, isto é, na quantidade 

de produto obtido em determinado tempo de trabalho.  As organizações 

dos pescadores têm reivindicado frente às autoridades um tratamento dife-

renciado para o setor a respeito do preço do combustível por ser o item de 

maior participação no custo da captura.

Quanto ao uso de energia, destaca-se a elétrica, que é utilizada nas indús-

trias e entrepostos de pesca, movimentando máquinas e equipamentos, pro-

duzindo frio, tanto na forma de gelo como em câmaras de congelamento e 

refrigeração, utilizados para armazenagem do pescado.  

b) segmento de produção, constituído basicamente pela captura do pes-

cado. É o segmento que mais absorve mão de obra na cadeia nas empresas 

de pesca industrial e em maior proporção, os pescadores artesanais. Uma 

vez capturado o pescado o suprimento de gelo tem papel fundamental de-

vido à alta perecibilidade do pescado. Do gelo depende a garantia da quali-

dade do pescado. Desde o momento em que o pescado é retirado da água 

até chegar ao consumidor final, ou até qualquer outra etapa do processo 

produtivo a presença do gelo é indispensável.

A pesca predatória praticada particularmente por embarcações da indústria 

da pesca vem diminuindo a disponibilidade de muitas espécies. Assim, a ges-

tão dos recursos pesqueiros vem sendo cada vez mais relevante como garan-

tia de disponibilidade de matéria prima, isto é, de pescado. Nesse sentido, 

as práticas de pesca predatória devem ser combatidas para poder atingir um 

novo estado de equilíbrio na exploração dos estoques. 

Cabe destacar que o Brasil tem uma clara tendência de aumento do cresci-

mento da pesca continental e da aquicultura. Este comportamento está rela-

cionado ao aumento do custo total na captura devido, entre outros fatores, 

a diminuição das espécies comumente capturadas na pesca marinha.

Todos os elementos materiais 
e humanos necessários para a 
produção de uma mercadoria 

(produto para o mercado) 
são chamados de fatores 

de produção. Cada fator de 
produção possui um custo. 

A soma total de todos os 
custos de produção de uma 

mercadoria é chamada de custo 
total de produção. O custo 
unitário ou médio de uma 

mercadoria é resultado do custo 
total de produzir um número 
determinado de unidades de 

produto, divididos por esse 
número de unidades. Por 

exemplo, se para a captura de 
2.000 unidades de pescado da 
espécie X teve um custo de R$ 

900,00, o meu custo unitário foi 
de R$0,45. 
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c) segmento de transformação ou beneficiamento, formado pelas in-

dústrias de pesca e entrepostos, principais locais de desembarque. As in-

dústrias processam o pescado, introduzindo alterações em sua forma de 

apresentação e em sua estrutura química, melhorando as condições de con-

servação do produto visando ofertar diversos produtos ao consumidor final 

ou às indústrias que demandam matérias primas do setor. Este segmento 

nem sempre faz parte da cadeia produtiva do pescado, em particular quan-

do os pescadores artesanais realizam a venda direta do peixe na sua forma 

original ao consumidor final. O segmento de transformação destaca-se pela 

sua contribuição na agregação de valor, assim como pela necessidade de 

investimentos em estruturas, maquinarias e mão de obra qualificada para a 

execução do processo de beneficiamento do pescado.

O resíduo de pescado constitui cerca de metade do volume da matéria-prima 

da indústria. Atualmente, o tratamento inadequado dos resíduos resultan-

tes do beneficiamento do pescado constitui um problema desde o ponto 

ambiental, pois a poluição provocada pelos mesmos tem impactos extre-

mamente negativos sobre o meio ambiente. Do ponto de vista econômico, 

o aproveitamento das sobras comestíveis das operações de beneficiamento 

do pescado minimiza o custo unitário das matérias-primas, possibilitando 

ganhos econômicos.

O pescado geralmente é desembarcado nos entrepostos de pescado, 
situados no litoral, ou diretamente nas indústrias de pesca e também 
nos diferentes locais de pesca, onde é vendido diretamente ao con-
sumidor e a intermediários. Nos entrepostos ou indústrias, o pescado 
é lavado em água corrente e acondicionado em caixas de plástico e 
coberto com gelo.

d) segmento de distribuição, também conhecida como comercialização. 

Este segmento  é formado pelos entrepostos intermediários, supermercados, 

peixarias, feiras livres, produtores, entre outros (SONODA et al., 2000 ). As 

atividades dos intermediários comumente são: transporte, armazenamento, 

transformação e distribuição do produto, ou matérias-primas, até chegar ao 

consumidor, que se encontra na ponta final da cadeia produtiva.

Cada vez mais os consumidores procuram comprar o peixe pronto para o 

consumo, por exemplo, filé congelado inteiro ou em pedaços, croquetes, 

atum com legumes, entre outros. Esta preferência está relacionada à pratici-

dade e rapidez no preparo. 

Resíduos: materiais ou restos 
de materiais cujo proprietário 
ou produtor não mais con-
sidera com valor suficiente para 
conservá-los. 



Para Kubitza (2010) O aumento do consumo de carne de pescado está re-

lacionado aos benefícios que este alimento proporciona à saúde humana, 

mesmo assim o Brasil possui ainda baixo consumo se comparado a outros 

países. 

A distribuição do produto é realizada no mercado nacional ou estrangeiro. 

Atualmente o Japão é o maior consumidor do mundo, com consumo médio 

anual de 72 kg por pessoa. Já no Brasil é de 6.4 kg, sendo a média mundial 

de 16 kg por pessoa.  

VOCê SABIA QUE ...
O baixo consumo de pescado no Brasil está relacionado ao alto 

preço cobrado em relação a outras carnes, assim como ao desco-

nhecimento das formas de preparo.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-

terior (MDIC, 2004), entre 1989 a 2003 a quantidade de pescado exportado 

pelo Brasil aumentou em 2,5 vezes. No entanto, este comportamento está 

relacionado ao crescimento da produção de camarão marinho cultivado que, 

já em 2001, representava 45,5% das exportações pesqueiras do Brasil. Mais 

de 45% destas exportações pesqueiras têm como destino final - Estados 

Unidos e Japão.

 Atividade de Aprendizagem
1) Descreva a cadeia produtiva de dois recursos pesqueiros vendidos pela sua 

comunidade ou seu Estado.
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Resumo
•	 Cadeia produtiva é um conjunto de etapas de produção, transformação 

e distribuição de um produto.

•	 Os segmentos da cadeia produtiva são: suprimento, produção, transfor-

mação e distribuição.

•	 No segmento de suprimento o óleo diesel, principal combustível da frota 

pesqueira, é um dos fatores de produção que mais tem limitado a captu-

ra, particularmente na pesca artesanal, devido a seu alto preço.

•	 No segmento de produção, a pesca predatória praticada particularmente 

por embarcações da indústria da pesca vem diminuindo a disponibilidade 

de muitas espécies. Assim, a gestão dos recursos pesqueiros vem sendo 

cada vez mais relevante como garantia de disponibilidade de matéria-

prima no setor pesqueiro.

•	 O segmento de transformação destaca-se pela sua contribuição na agre-

gação de valor, assim como pela necessidade de investimentos em estru-

turas, maquinarias e mão de obra qualificada para a execução do proces-

so de beneficiamento do pescado.

•	 O segmento da distribuição é composto pelos entrepostos intermediá-

rios, supermercados, peixarias, feiras livres, produtores, entre outros. A 

distribuição do produto é realizada no mercado nacional ou estrangeiro. 

Atualmente o Japão é o maior consumidor do mundo (consumo médio 

anual é de 72 kg por pessoa), já no Brasil é de 6.4 kg, sendo que a média 

mundial é de 16 kg por pessoa.  
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Aula 10 -  Cadeia produtiva do pescado II

A pesca artesanal possui especificidades de caráter socioeconômi-

cas, tecnológicas e organizacionais que determinam a forma como 

se insere na cadeia produtiva, diferenciando seu acesso a insumos, 

embarcações, beneficiamento de produtos, assistência técnica, li-

nhas de crédito e relações de comercialização, diferentemente da  

pesca industrial. 

Depois de ter definido na aula anterior a cadeia produtiva do pes-

cado, nesta identificaremos algumas das particularidades da pesca 

artesanal nos segmentos da produção, transformação e distribui-

ção desta cadeia.

Aula 10 - Cadeia produtiva do pescado II

A pesca artesanal continua cumprindo um importante papel na economia 

nacional por se tratar de uma das principais fontes de ocupação de mão de 

obra, de alimentos e de renda para um grande contingente da população do 

meio rural, em particular das regiões Nordeste e Norte do país. No entanto, 

muitas das comunidades que dependem da produção e comercialização dos 

produtos da pesca, como principal fonte de renda e de alimentação, encon-

tram-se em situações de pobreza e risco ambiental, comprometendo a longo 

prazo o desempenho integral de seus habitantes e da cadeia produtiva. 

10.1 SEGMENTO DA PRODUÇÃO 
Na pesca artesanal, a composição dos custos se diferencia de acordo com as 

características das embarcações, particularmente pelo tamanho, ambiente 

de captura, método de pesca, diversidade e sazonalidade das espécies ex-

ploradas entre outros fatores.

Para Souza (2005), a pesca artesanal caracteriza-se pelo pouco uso de equi-

pamentos de navegação, limitando-se a bússolas e rádios de curto alcance; 

assim como pela utilização de embarcações rudimentares. Em alguns luga-

res, as canoas ainda são importante meio de produção. As características das 

embarcações e dos equipamentos dificultam a locomoção dos pescadores 

para pontos de pesca mais distantes e com maior quantidade de recursos 

pesqueiros, impossibilitando um maior desempenho na atividade pesqueira. 

Estes fatores contribuem para que a captura do pescado seja muito menor 

se comparado com a pesca industrial, provocando o aumento dos custos de 



produção e a diminuição na renda dos pescadores. 

Os barcos usam motor a diesel ou gasolina, o preço e o custo de manuten-

ção são sérios entraves à produção artesanal. Esta situação torna-se ainda 

mais grave, pois os pontos de abastecimento situam-se longe das praias, 

onde os pescadores atuam. 

Segundo Souza (2005), os insumos para pesca (redes, cordas, boias, gelo e 

outros), geralmente são produzidos em locais distantes da praia. Portanto a 

compra desses produtos é difícil para os pescadores artesanais. Geralmente 

os atravessadores que compram o pescado fornecem o gelo, matéria-prima 

indispensável para conservação do produto, gerando vínculos de dependên-

cia dos pescadores em relação aos atravessadores, obrigando em muitos ca-

sos, à venda do pescado por preços nem sempre vantajosos para o pescador 

artesanal. 

Neste sentido, as linhas de crédito de custeio e investimento para aquisição 

de embarcações, possuem substancial importância para o desempenho pro-

dutivo dos pescadores artesanais.

10.2 SEGMENTO DE BENEFICIAMENTO
Diferentemente da pesca industrial, não se observa empresas ligadas à pes-

ca artesanal. O que existe são pequenas empresas familiares voltadas, por 

exemplo, à limpa do pescado, ao descascamento e embalagem do camarão, 

filetagem, e evisceração do pescado não vendido imediatamente após a 

captura.  Praticamente inexiste industrialização do pescado capturado, que 

geralmente é disponibilizado in natura. 

Segundo Souza (2005), quando o beneficiamento é feito por empresas, o 

produto, após a captura e conservação, é submetido ao processamento que 

envolve a elaboração de cortes, resfriamento e congelamento para comer-

cialização em mercados mais exigentes, nos centros urbanos regionais, ex-

trarregionais e internacionais do produto, ao longo dos diferentes canais de 

comercialização, até chegar ao mercado consumidor. 

Dada a pouca participação da pesca artesanal no beneficiamento do pesca-

do, a agregação de valor ao produto in natura é baixa ou nula, diminuindo 

as chances de geração de renda.  Esta situação está relacionada a vários 

fatores, tais como: necessidade de investimentos em estruturas; maquinarias 

e mão de obra qualificada para execução e gerenciamento do processo de 

beneficiamento do pescado; dificuldade de canais de comercialização dos 

produtos já beneficiados.

Evisceração: quando a 
extremidade anterior ou 

posterior de uma espécie 
rompe-se e são expulsos parte 

do intestino e dos órgãos 
associados.

Panorama da Produção Pesqueirae-Tec Brasil 370



e-Tec Brasil371

Da mesma forma que no segmento anterior, é de fundamental importância 

o acesso às linhas de crédito para investimento visando à aquisição de ma-

quinaria e de equipamentos por parte das associações dos pescadores, assim 

como o acesso a assistência técnica e capacitação dos pescadores. Os pes-

cadores artesanais continuam sendo um dos segmentos produtivos do meio 

rural com menor acesso aos instrumentos oficiais de crédito rural.

Cabe ressaltar que o crédito traz resultados positivos quando acompanhado 

por uma assistência técnica adequada que assessore as etapas do processo 

de captura e transformação.  

Diante deste contexto, é necessário que as universidades em conjunto com 

os órgãos de assistência técnica, possibilitem a difusão entre os pescadores 

artesanais de tecnologia apropriadas para a industrialização e aproveitamen-

to do pescado, elaboração de novos produtos, entre outros.

10.3 SEGMENTO DE DISTRIBUIÇÃO
A pesca artesanal comercializa seus produtos diretamente com o consumi-

dor no período de turismo ou em fins de semana, ou ainda com intermedi-

ários, usualmente abastecedores do mercado local ou estadual, no restante 

do ano. Nos mercados nacional e internacional, a participação das empresas 

é mais representativa. 

Apesar da estrutura de remuneração estabelecida pelos agentes intermedi-

ários aos pescadores artesanais, esses têm um papel fundamental, na medi-

da em que aglutinam as pequenas quantidades individuais produzidas pelo 

pescador artesanal e estabelecem o elo entre a produção e o consumo. No 

entanto, a comercialização direta, ou com uma menor quantidade de inter-

mediários, apresenta-se como desafio da cadeia produtiva no que se refere 

ao ganho maior de lucro por parte dos pescadores artesanais. Nesse sentido, 

segundo Souza (2005), o papel das colônias de pescadores na organização 

da produção e comercialização do pescado, desenvolvendo, estratégias de 

distribuição e comercialização, é fundamental, tanto pelo ganho de uma 

margem maior de lucro, como pela possibilidade de redução do preço do 

pescado ofertado ao consumidor e o consequente aumento no seu consumo.

VOCê SABIA QUE ...  
A margem de comercialização é resultado da diferença do preço do 

pescado comercializado pelo pescador e o preço do pescado para 

o consumidor final. Esta margem pode chegar a mais de 200%. 

Aula 10 - Cadeia produtiva do pescado II



Nos pequenos empreendimentos de pesca artesanal no armazenamento da 

produção utiliza-se gelo, em caixas de isopor, freezers, ou carcaças de ge-

ladeira, esperando a venda para os intermediários ou diretamente aos con-

sumidores. Há um reduzido numero de câmaras frias em funcionamento de 

propriedade de pescadores ou de suas associações nas próprias praias. Há 

algumas estruturas de armazenamento vinculadas ás colônias de pescadores 

ou as prefeituras.

Nos últimos anos as associações de pescadores têm recebido dos órgãos 

públicos infraestrutura indispensável para as atividades vinculadas ao seg-

mento da distribuição, tais como câmaras frias, fábrica de gelo e veículo. No 

entanto, a falta de conhecimentos técnicos e gerencias e a pouca ou inexis-

tente experiência no processo de comercialização ocasionou o fracasso de 

projetos de comercialização da pesca artesanal.

Finalmente, cabe destacar que para superar as dificuldades enfrentadas nos 

diversos segmentos da cadeia produtiva é indispensável, entre outros fato-

res, a organização dos pescadores, o acesso a linhas de crédito com taxas de 

juros e prazos de carência adequados, a infraestrutura básica, a assistência 

técnica e a capacitação dos pescadores para o uso de novas tecnologias e 

avanço no campo da gestão, da comercialização, do despertar para as ques-

tões econômicas e ambientais associadas à atividade, e inclusive o impulso 

para  atividades alternativas a pesca com o turismo e a pesca esportiva, 

particularmente em períodos de defeso e no inverno, criando novas oportu-

nidades para as famílias de pescadores.

A superação das dificuldades obrigatoriamente passa pelo aprimoramen-

to da capacidade de organização e articulação dos pescadores, que esta 

aquém do necessário para possuir poder de negociação, visando satisfazer 

suas demandas e trazer maiores benefícios para a categoria. Neste sentido, 

é necessário o fortalecimento da organização política e do associativismo e 

cooperativismo.
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ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM
1) Descreva como é a cadeia produtiva dos pescadores artesanais em sua 

região, assim como seus principais problemas.

RESUMO
•	 A pesca artesanal é uma importante fonte de ocupação de mão-de-obra, 

de alimentos e de renda para um grande contingente da população do 

meio rural, em particular das regiões Nordeste e Norte do país. 

•	 A captura da pesca artesanal é muito menor se comparado com a pesca 

industrial, provocando o aumento dos custos de produção e a diminuição 

na renda dos pescadores. 

•	 A pouca participação da pesca artesanal no beneficiamento do pescado 

deriva num baixo nível de agregação de valor de valor ao produto in na-

tura diminuindo as chances de geração de renda.  

•	 A comercialização direta, ou com uma menor quantidade de intermediá-

rios, apresenta-se como desafio da cadeia produtiva no que se refere ao 

ganho maior de lucro por parte dos pescadores artesanais.

•	 A superação das dificuldades ao longo da cadeia produtiva obrigatoria-

mente passa pelo aprimoramento da capacidade de organização e arti-

culação dos pescadores artesanais.

Aula 10 - Cadeia produtiva do pescado II
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Aula 11 -  Higiene e sanidade dos produtos  
 pesqueiros

Diante do crescimento significativo de pescado nos últimos anos, 

as medidas de higiene e sanidade dos produtos pesqueiros se fize-

ram necessários. Particularmente, porque os produtos pesqueiros 

sofrem muito mais o processo de decomposição do que outros 

tipos de carne, isto é, o pescado estraga mais rapidamente do que 

a carne de boi, por exemplo.

Ao longo desta aula, apresentaremos de forma sucinta o processo 

básico de higiene e sanidade pelo qual passam ou deveriam passar 

os pescados. Faremos uma breve análise sobre a importância da 

aplicação de medidas sanitárias dentro das indústrias pesqueiras, 

e identificaremos as diferenças pertinentes a cada uma dessas me-

didas. 

11.1 A IMPORTÂNCIA DE MEDIDAS SANITÁ-
RIAS NA ATIVIDADE PESQUEIRA
Grande parte da produção pesqueira é empregada para consumo humano 

direto; o restante vai para a fabricação de ração para animais, de farinhas, 

óleos animais e/ou até fertilizantes. Existe uma outra parte, bastante signi-

ficativa, de peixes que não chega ao mercado para serem consumidos, ou 

por causa da baixa qualidade, ou por haver espécies com baixa aceitação no 

mercado, ou até mesmo pelo excesso à capacidade de processamento.

De qualquer forma, o pescado faz parte da dieta diária de muitos países, 

contribuindo com ¼ da oferta mundial de proteína de origem animal (SAN-

TOS, 2006).

No âmbito nutricional, a carne de peixe é um alimento extremamente be-

néfico ao ser humano, rico em proteínas, e de fácil digestibilidade. A lisina 

constitui mais do que 10% da proteína do pescado, enquanto o arroz ape-

nas 2,8%. Isto faz com que o pescado seja um complemento adequado para 

as dietas ricas em carboidratos. Sua carne é também considerada importante 

fonte de vitaminas A e D, além de ótima fonte de ferro, fósforo e cálcio. Par-

ticularmente o pescado marinho é fonte de iodo (SANTOS, 2006).

As proteínas são compostas de 
cadeias de aminoácidos que 
formam nossa massa corporal 
magra. A maior quantidade 
é encontrada nos músculos, 
sendo elas as responsáveis 
pela contração muscular. 
Outras funções importantes 
das proteínas são: regular o 
funcionamento dos órgãos do 
corpo, defesa do organismo 
através da formação dos 
anticorpos, transportarem 
substâncias através do sangue, 
coagulação sanguínea, 
construção de novos tecidos 
além de serem matéria prima 
de alguns hormônios. Sem 
a proteína nenhuma destas 
funções funcionariam.
Encontramos proteínas nos 
seguintes alimentos: carne 
vermelha e branca, peixes, ovos 
e laticínios, soja, feijões, lentilha 
e amendoim.
Fonte: http://www.alimentacao-
saudavel.com/a-importancia-
do-consumo-de-proteinas/



Apesar das inúmeras vantagens referentes ao consumo de pescados quando 

utilizados como forma de alimentação direta, alguns cuidados básicos são 

necessários, principalmente devido à constituição química e à natureza pe-

recível dos peixes.

Na realidade, os cuidados devem partir desde o momento em que o pescado 

é capturado até a chegada ao consumidor. Medidas de higiene nos barcos, 

tinas de armazenamento e acondicionamento adequado com gelo ou refri-

geração a bordo são imprescindíveis para garantir a qualidade do produto, 

evitar a presença de corpos estranhos e a reprodução de microrganismos.

Uma vez capturados, inicia-se o processo natural de deterioração, daí a 

necessidade de manipulação adequada, evisceração correta, lavagem com 

água corrente, sanitização, resfriamento e acondicionamento sob o frio. De 

modo geral, as primeiras medidas evitam a proliferação de bactérias, e as 

últimas retardam o desenvolvimento de microrganismos e a consequente 

decomposição do produto, permitindo a chegada ao mercado em boas con-

dições para o consumo.

Chegando às cooperativas ou às empresas de pesca (onde ocorre a descarga 

do pescado), mais uma vez faz-se necessário um intenso controle de qualida-

de. O pessoal responsável por manusear o produto deve estar devidamente 

uniformizado (com luvas e toucas estéreis), os equipamentos, as caixas, os 

utensílios e as instalações devem ser mantidos limpos e desinfetados (MA-

CHADO, 1984).

Por fim, cabe à indústria adotar medidas de tratamento de esgoto e aprovei-

tamento dos resíduos de pescado, entre outros aspectos, para evitar qual-

quer dano ao meio ambiente. Este assunto, dada sua importância, será tema 

em outras aulas.

Atividade de Aprendizagem
Responda:
1) Cite alguns fatores que explicam por que a carne de pescado é considera-

da uma das melhores em termos nutritivos.
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2) Descreva, em etapas, os cuidados que se deve ter com o pescado desde a 

captura até o momento de chegar ao consumidor.  

Resumo
•	 A maior parte da produção pesqueira é empregada para consumo hu-

mano direto.

•	 No âmbito nutricional, considera-se a carne dos peixes, um alimento ex-

tremamente benéfico para o ser humano; além de ser importante fonte 

de vitaminas A e D, de ferro, fósforo e cálcio.

•	 Cuidados com os produtos pesqueiros: medidas de higiene nos barcos, 

tinas de armazenamento e acondicionamento adequado com gelo ou 

refrigeração a bordo, manipulação adequada, evisceração correta, lava-

gem com água corrente, sanitização, resfriamento e acondicionamento 

sob o frio.

•	 Cuidados na indústria = controle de qualidade: o pessoal responsável por 

manusear o produto deve estar devidamente uniformizado (com luvas e 

toucas estéreis), bem como os equipamentos, as caixas, os utensílios e as 

instalações devem ser mantidos limpos e desinfetados.
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Aula 12 -  Beneficiamento - I

Nesta aula, abordaremos dois processos de beneficiamento: salga 

do pescado e a defumação. O objetivo é mostrar de forma breve 

exemplos de beneficiamento para que o aluno se familiarize  com 

estes processos. Esperamos que ao final da aula, o aluno tenha 

assimilado as  noções básicas das técnicas de beneficiamento de 

salga e as de defumação de pescado.

12.1 SALGA DO PESCADO
Existem dois processos básicos de salga: o 1º tem caráter artesanal, e de-

pende somente da utilização de sal e secagem; o 2º  é a chamada salmou-

ra, utilizado em nível industrial, principalmente pelos barcos cujo alvo é o 

bonito-listrado e o atum. 

O princípio de conservação do pescado utilizando apenas sal e secagem ao 

natural é de fácil realização nos variados tipos de pescados, este processo 

é bastante difundido, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a 

pesca artesanal sobressai.  O princípio da salga é a preservação por pene-

tração do sal no interior dos tecidos. O sal atua como desidratante natural 

(provoca a saída da água contida internamente no peixe), e atua também 

como bactericida (parcial – na própria água do mar existem bactérias), além 

disso, retarda as reações enzimáticas.

Ao longo do processo, além de ser submetido à ação do sal, faz-se uma 

secagem do produto, por vias naturais ou em túneis de secagem, onde se 

controla a velocidade, a temperatura e a umidade relativa do ar circundante. 

De acordo com Machado (1984), o processo da secagem depende:

•	 do produto pescado;

•	 da umidade relativa do ar;

•	 da temperatura do ar circulante;

•	 da velocidade do ar circulante;



•	 da forma e dimensões do produto a secar

•	 da disposição do produto em relação à corrente de ar.

A corrente que circula pela superfície do peixe vai provocando a evaporação 

da água superficial. À medida que ocorre a evaporação, a água que está 

mais internamente nos tecidos vai fluindo por capilaridade e difusão (parte 

com mais água para parte com menos água) para a região mais superficial 

onde teve início a evaporação. Todo o processo acontece de forma cíclica, 

até finalizar a secagem.

Sempre fica algum tipo de impureza química no produto, e a coloração 

branca que aparece nos peixes “salgados” a seco indica a presença de sais 

de cálcio e magnésio, os quais tornam os tecidos mais rígidos, e em termos 

de sabor deixam um amargo na carne.

O método de salga descrito acima é chamado de “Salga Seca” e é utilizada 

para espécies como abrótea, pirarucu, dourado, e outros peixes pouco gor-

durosos.

Existe também a salga úmida, mais conhecida como salmoura em tanques, 

tinas de madeira, caixas ou qualquer outro vasilhame que possa servir para 

acondicionar os peixes. A vantagem da salmoura é que pode ser preparada 

previamente, podendo assim controlar o ponto de saturação (quantidade de 

sal) a fim de otimizar a extração de água dos tecidos do peixe.

Atualmente existem embarcações brasileiras que aplicam o processo de sal-

moura ainda a bordo, em algumas variedades de espécies como sardinhas, 

cavalinhas e outros peixes menores. Mas nos últimos anos, a salmoura tem 

sido amplamente utilizada por barcos atuneiros, para conservar o pescado e 

mantê-lo com aspecto saudável para comercialização no mercado.

Apesar de não ser o método ideal em termos de conservação, é bastante 

utilizado tanto pela frota artesanal (salga seca) quanto pela frota industrial 

(salmoura).

12.2 DEFUMAÇÃO
A defumação é uma técnica antiga utilizada para a conservação dos alimen-

tos, principalmente das carnes. Devido à boa aceitação no mercado, hoje em 

dia é utilizada mais como uma estratégia para beneficiar o produto (melhora 

o aspecto e apura o sabor) do que para fins de conservação.
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A finalidade da aula é levar os alunos a se familiarizarem com as etapas ne-

cessárias do processo de defumação.

12.2.1 Breve histórico
O processo de defumação é bastante conhecido e utilizado desde épocas 

pré-colombianas. Seu surgimento coincide com a necessidade do homem 

conservar a carne por longos períodos de tempo.

A primeira forma de conservação foi a salga, aplicada principalmente na 

carne de porco e de boi. Após descobrir a salga, os gregos e romanos que já 

utilizavam o calor para cozinhar, assar (como forma de diminuir os patóge-

nos), passaram a fazer uso do fogo para defumação.

A partir daí o processo foi difundido pelo mundo. Mas somente após o sé-

culo XV, com a alta produtividade em relação à pesca de arenque no Mar do 

Norte, o processo realmente alcançou características industriais e as técnicas 

e equipamentos foram aperfeiçoados (MACHADO, 1984).

12.2.2 Processo de defumação
O princípio da defumação é utilizar a fumaça produzida pelo calor para 

“curar” diversos tipos de produtos de origem animal (carnes, queijos). A 

fumaça tem um efeito conservante que associado ao calor e salga, resulta na 

redução da umidade, que por sua vez é fator fundamental para o controle 

do desenvolvimento de microrganismos. É fato que os diversos componen-

tes da fumaça possuem efeito bactericida e desinfetante, e ainda inibem a 

oxidação das gorduras evitando, por fim, o sabor de ranço. 

Todo o calor, ou seja, todo o processo de queima deve ser controlado. A 

combustão não pode ser excessiva, para que haja formação dos compostos 

provenientes da fumaça necessários à defumação.

Existe uma sequência básica de operação para a execução da defumação 

propriamente dita:

•	 Seleção do pescado: deve ser de boa qualidade quando ainda fresco, de 

preferência recém-capturado. Exemplos de espécies passíveis de defu-

mação:  trutas, carpas, tilápias, pargo, salmão, abrótea, tainha, enchova, 

arenques, moluscos e crustáceos. 

•	 Escolhida a espécie, o pescado deve ser devidamente seco, pois a super-

fície úmida poderá reter substâncias orgânicas da fumaça em excesso, 



conferindo ao produto uma coloração mais escura, pouco atrativa ao 

público consumidor.

•	 Outro fator importante é a evisceração, removendo-se as guelras e vísce-

ras, mas sem, contudo abrir totalmente o peixe. É fisicamente importante 

mantê-los parcialmente fechados, o que por fim também torna o produ-

to visualmente mais atrativo para o consumidor.

•	 É então realizada a salmoura, normalmente por imersão; assim a carne 

desidrata e torna-se mais resistente para seguir o processo final.

•	 Depois os pescados são pendurados numa câmera de defumação e sub-

metidos à ação da fumaça.

•	 Também devem ser consideradas as espécies de pescado a serem defu-

madas, pois o tamanho e o teor de gordura irão determinar o tempo e a 

temperatura adequados do processo. 

Existem dois tipos básicos de defumação: a quente (75º C) e a fria (30 a 50º 

C). A metodologia consiste em pendurar as peças (peixes) num defuma-

douro (câmara de defumação), tomando o cuidado de mantê-las distantes 

umas das outras para que a fumaça atinja o produto igualmente, em todas 

as partes.

São também utilizados diferentes tipos de madeira, para modificar ou acen-

tuar o sabor das carnes, inclusive as nobres como peroba e cedro. Mas nor-

malmente raspas e serragem de árvores e cascas de coco são mais comuns 

na defumação. Não é recomendado o uso de serragem de Pinus devido à 

presença de resina  no caule e folhas da árvore.

Atividades de Aprendizagem
Responda:

1) Diferencie os dois tipos de salga apresentados.
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2) Descreva as etapas necessárias para a execução do processo de defuma-

ção

Resumo
•	 O princípio no qual se baseia a salga é a preservação por penetração do 

sal no interior dos tecidos. O sal promove a desidratação do material e 

ainda protege contra a ação de alguns tipos de bactérias.

•	 Existem dois tipos de conservação do pescado através do sal: a salga seca 

e a salmoura. Ambos são bastante utilizados, mas com diferenças em 

termos operacionais e de espécie ideal para o processo.

•	 A defumação é uma técnica antiga utilizada para a conservação dos ali-

mentos.

•	 O princípio da defumação é utilizar a fumaça produzida pelo calor como 

conservante.

•	 Dois tipos básicos de defumação: a quente (75º C) e a fria (30 a 50º C).

•	 A metodologia consiste em pendurar as peças (peixes) numa câmara de 

defumação, tomando o cuidado de mantê-las distantes umas das outras 

para que a fumaça atinja o produto igualmente, em todas as partes.

•	 Existem algumas etapas básicas para o processo de defumação: escolha 

e seleção do produto, secagem, evisceração, secagem e exposição à fu-

maça (defumação).
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Aula 13 -  Beneficiamento - II

O foco da aula de hoje é explicar, de forma sucinta, o processo de 

enlatamento do pescado, e apresentar exemplos de beneficiamen-

to para que o aluno se familiarize com este processo. 

Ao final desta aula, o aluno terá claramente definido as noções 

básicas das técnicas de enlatamento de pescado.

13.1 Enlatamento do pescado
É o processo pelo qual se coloca o pescado dentro de latas, de modo que o 

produto fique suficientemente bem acondicionado e esterilizado.

Como o produto fica hermeticamente fechado, e teoricamente isolado do 

ambiente, não há condições para contaminação.

O enlatamento é uma técnica de conservação baseada na eliminação de to-

dos os microrganismos vivos mediante ação do calor. A vantagem do enlata-

mento - sobre outras técnicas de conservação - do pescado é que o produto 

permanece inalterado e em condições adequadas ao consumo humano por 

um período de tempo.

Existem algumas etapas consideradas importantes para o funcionamento do 

processo. A primeira é a  seleção de espécies com valor de mercado;  a se-

gunda é a  aceitação pelo consumidor (como as sardinhas e atuns); a terceira 

diz respeito ao tratamento, ou seja, a limpeza e o corte dos pescados, cujo 

procedimento consiste na extração da cabeça, barbatanas, escamas e vísce-

ras; em seguida, o peixe é lavado com bastante água corrente para retirar o 

excesso de sangue, e por fim é cortado ou em postas ou conforme o desejo 

da indústria pesqueira.

O segredo de toda a conservação é a exposição do produto ao calor: o co-

zimento, cuja função primordial é o aniquilamento de qualquer atividade 

microbiana  garantindo a qualidade do produto. 

Segundo Machado (1984), a aplicação de calor deve ser numa intensidade 

suficiente para garantir a esterilização total do pescado enlatado e, ao mes-

mo tempo, ser bastante ameno para não provocar um cozimento excessivo 

e destruição do alimento.



A seguir, apresentamos um fluxograma ilustrativo das principais fases do 

processo de enlatamento: 

Seleção do pescado

Tratamento

Lavagem

Acondicionamento

Pré-cozimento

Líquido de cobertura e sal

Esterilização

Resfriamento

Lavagem

Rotulagem

Estocagem

Despacho

•	 Seleção do pescado: nada mais é do que a escolha e separação dos exem-

plares que preencham as condições para esse tipo de produto.

•	 Tratamento: remoção das escamas, nadadeiras, cabeça e vísceras do pes-

cado.

•	 Lavagem: remoção de restos sanguíneos e outras impurezas.

•	 Acondicionamento em latas: modo de dispor o pescado no interior das 

latas de conserva, obedecendo às exigências do consumidor.

•	 Adição de líquido de cobertura e sal: molho de tomate, azeite, vinagre ou 

salmoura, ou também a adição de outras substâncias de tempero.

Panorama da Produção Pesqueirae-Tec Brasil 386



e-Tec Brasil387Aula 13 - Beneficiamento - II

•	 Fechamento: operação automática realizada por máquinas para manter 

o pescado isolado do meio externo.

•	 Esterilização: após recravada, a lata é submetida ao calor para aniquilar 

os microrganismos que porventura estejam ainda no produto.

•	 Resfriamento: realizado logo após a esterilização para evitar o cozimento 

excessivo do produto.

•	 Rotulagem: indicações sobre o produto, a data de fabricação e validade, 

e o selo do Serviço de Inspeção Federal -  SIF.

•	 Estocagem: deve ser estocado na fábrica por 14 dias antes de ser despa-

chado.

Atividade de Aprendizagem
1) Explique a vantagem do enlatamento sobre outros processos de conser-

vação.

Resumo
•	 No enlatamento, ocorre aniquilamento de todos os microrganismos vivos 

mediante ação do calor.

•	 É importante o corte e limpeza do pescado para reduzir contaminações, 

e também para que não sejam enlatados os subprodutos dos pescados.

•	 As principais fases do processo de enlatamento são: seleção do pesca-

do, tratamento, lavagem, acondicionamento, pré-cozimento, líquido de 

cobertura e sal, esterilização, resfriamento, lavagem, rotulagem, estoca-

gem, despacho.
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Aula 14 -  Resíduos do pescado

Os resíduos da indústria pesqueira podem ser utilizados para di-

versos fins. Atualmente, a maioria desses resíduos é usada na pro-

dução de farinha para ração de animais, outra parte é usada na 

forma de óleos e também na fabricação de fertilizante.

Esta aula é dedicada exclusivamente a enunciar as principais desti-

nações dos resíduos pesqueiros. O intuito é transmitir informações 

para que os alunos possam reconhecer os principais fins dos resí-

duos de pescado; possam compreender a importância do aprovei-

tamento destes resíduos tanto para fins lucrativos quanto para fins 

ecológicos e ambientais.

Aula 14 - Resíduos do pescado

14.1 CONCEITOS BÁSICOS
O termo resíduo se refere às sobras do processamento de alimentos, que 

teoricamente não possuem valor comercial. Ao pensarmos no pescado como 

um todo sabe-se de seu alto valor nutricional. Assim sendo, as sobras tam-

bém podem ser consideradas excelentes matérias primas para obtenção de 

diversos outros produtos. A maioria dos subprodutos da pesca é destinada à 

produção de farinha.

Segundo Ferraz e Oetterer, um terço da captura mundial de pescado não é 

destinada ao consumo direto na alimentação humana. Ela é usada na ela-

boração de rações ou é desperdiçada como resíduo. Na opinião dos autores, 

o ideal seria utilizar a matéria-prima em toda a sua extensão e recuperar os 

subprodutos, evitando a própria formação do resíduo. 

A utilização do resíduo possui especial importância econômica, podendo 

ser uma nova fonte de renda e emprego, e ainda diminuir o custo unitário 

das matérias primas por meio do aproveitamento das sobras comestíveis(das 

operações de beneficiamento do pescado). 

O aproveitamento também ganha destaque devido por ser uma fonte de 

nutrientes de baixo custo. É importante mencionar que o resíduo de pescado 

constitui cerca de metade do volume da matéria prima da indústria. 

Os resíduos da industrialização do pescado podem ser aproveitados de diver-

sas formas, a partir da sua transformação em produtos como: alimentos para 



consumo humano, ração para animais, e fertilizantes ou produtos químicos. 

Quanto ao processo da fabricação da farinha de pescado, este é obtido atra-

vés do cozimento, prensagem, secagem e pulverização de peixes, crustáceos 

e/ou resíduos da indústria pesqueira.

A farinha de peixe pode ser produzida por meio de duas vias principais: 

•	 Processo de redução seca;

•	 Processo de redução úmida.

Redução Seca

O cozimento e a secagem da matéria prima são 
efetuados em uma única operação

Redução Úmida

O cozimento, a prensagem e a secagem são três 
etapas independentes e se destinam aos pescados 
com alto teor de gordura, que pode ser aproveitado 
separadamente.

Para Machado (1984), o componente que mais se destaca na farinha, prove-

niente de resíduos do pescado, é a proteína cujo teor fica entre 50 e 70%. 

Há também outros componentes importantes, como minerais, ácidos gra-

xos, algumas vitaminas e nitrogênio.

Devido a inúmeras utilidades e variadas formas de aplicações, o óleo libe-

rado pelos resíduos de pescados gordurosos tem mercado garantido, prin-

cipalmente pelas indústrias farmacêuticas e alimentícias. O óleo de peixe é 

bastante rico em ômega-3 que ajuda a prevenir infartos, artrites e hiperten-

são. Estudos também sugerem efeitos benéficos do óleo sobre problemas 

dermatológicos como psoríase e dermatites atópicas. Além disso, o óleo é 

utilizado também na ração de cães e gatos; na lubrificação de cabos de aço; 

na proteção de equipamentos que ficam dentro da água; na proteção de 

madeiras, entre outros.

O aproveitamento dos resíduos tem importante papel sobre a melhoria da 

qualidade ambiental. Apesar de grande parte dos resíduos ainda serem des-

cartados em aterros sanitários ou diretamente no rio, atualmente já existem 

pequenas empresas especializadas no reaproveitamento do material. Nor-

malmente, os resíduos são recolhidos nas próprias empresas e locais de des-

carga, para posterior processamento e comercialização dos produtos resul-

tantes. É uma forma rentável de diminuir a poluição, de evitar desperdícios e 

de ajudar a melhorar a qualidade ambiental.
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Atividade de Aprendizagem
Em tempos de combate ao desperdício e à poluição ambiental, o uso de 

resíduos da indústria pesqueira tem se mostrado não apenas uma forma 

eficiente de melhoria da qualidade ambiental, como também uma fonte 

rentável em termos econômicos. Cite dois tipos de produtos provenientes 

deste tipo de resíduo e sua utilização no mercado.

Resumo
•	 Resíduos são as sobras do processamento de alimentos que teoricamente 

não possuem valor comercial.

•	 Na indústria pesqueira, uma grande quantidade é simplesmente descar-

tada em aterros sanitários ou nos próprios cursos d’água sem grandes 

preocupações com o ambiente.

•	 Os resíduos constituem-se em excelente matéria prima para obtenção de 

diversos outros produtos, tais como alimentos para consumo humano, 

ração para animais, fertilizantes ou produtos químicos.

•	 O óleo liberado pelos resíduos de pescados gordurosos tem várias aplica-

ções principalmente na indústria farmacêutica e alimentícia

•	 Outras aplicações do óleo de peixe: na lubrificação de cabos de aço, na 

proteção de equipamentos que ficam dentro da água.

•	 Os resíduos têm importância ambiental, social e econômica.
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Aula 15 -  Comercialização e mercado dos   
 produtos pesqueiros

O processo de comercialização e distribuição permite que o pes-

cado chegue até o consumidor final. Nesta aula, abordaremos al-

gumas características da comercialização de produtos pesqueiros, 

tanto no mercado interno brasileiro quanto no externo. Conhece-

remos também os países para os quais o mercado brasileiro forne-

ce parte de sua produção.

O objetivo é despertar no aluno o interesse quanto às caracterís-

ticas do processo de comercialização dos produtos pesqueiros no 

mercado nacional e internacional.

Aula 15 - Comercialização e mercado dos produtos pesqueiros

15.1 MERCADO INTERNO
A comercialização de pescados no Brasil tem caráter bastante regionalizado, 

mesmo havendo espécies comuns para todo o país. No processo de co-

mercialização, incluem-se as atividades de armazenamento, processamento, 

transporte e distribuição até o consumidor final. Segundo SOUZA, no caso 

da pesca artesanal, as funções de armazenamento são executadas pelo pró-

prio pescador que, de modo geral acondiciona o pescado em recipientes 

com gelo e/ou, em menor proporção, efetua a salga do produto, para pos-

terior consumo ou comercialização. 

Quando o processo de armazenamento é efetuado por empresas pesquei-

ras, depois da captura e da conservação, o produto é submetido ao proces-

samento que envolve a elaboração de cortes, resfriamento e congelamento 

para comercialização em mercados mais exigentes (centros urbanos regio-

nais, nacionais e internacionais), ao longo dos diferentes canais de comer-

cialização. 

No Brasil, a média global da margem total de comercialização oscila em tor-

no de 55%, já a parcela do pescador oscila por volta de 45%, ou seja, para 

cada R$ 100,00 gastos pelo consumidor com pescado, aproximadamente 

R$ 55.00 são apropriados pelos agentes de comercialização e R$ 45 pelos 

pescadores. 

Quanto ao consumo propriamente dito, apesar da Organização Mundial da 

Saúde recomendar o consumo médio de 12 kg de peixe por habitante/ano, 

é relativamente pouco consumido pelos brasileiros. Infelizmente, por mais 



produtivo que nosso país possa ser em termos de pescado capturado, ainda 

hoje existe baixo consumo, quando comparado a outros países. Atualmente, 

o consumo médio do brasileiro 6.4 kg por habitante/ano. 

No Brasil, os consumidores dividem-se em duas categorias: a população de 

baixa renda, que habita regiões ribeirinhas ou litorâneas; e a de alta renda, 

que tem no pescado um alimento alternativo, rico em nutrientes, com baixos 

índices calóricos e, portanto, melhor para a saúde. Hoje, existe um grande 

estímulo com relação ao consumo de carnes brancas por motivos de saúde. 

No entanto, em termos gerais, o brasileiro tem pouco costume de incluir a 

carne de pescado em seu cardápio. Para o consumidor final, o alto preço do 

pescado também desanima seu consumo.

No momento da compra, a qualidade do pescado é colocada a prova, prin-

cipalmente pelo aspecto visual. Por ser difícil ao consumidor conhecer a real 

procedência do produto, este leva em consideração os seguintes aspectos: 

a coloração, firmeza, cheiro e uniformidade. Nos últimos anos, o mercado 

interno vem observando a oferta de novas formas de apresentação deste 

alimento bem diferente do tradicional enlatado. Isto também vem motivan-

do o aumento de consumo.  O hábito de ingerir peixes, em especial crus, é 

recente nas grandes cidades brasileiras, e está presente em quase todos os 

grandes centros comerciais.

15.2 O MERCADO EXTERNO
Segundo dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA, os principais mercados importadores dos pro-

dutos pesqueiros brasileiros são Estados Unidos, Espanha, França, Japão, Ar-

gentina e Portugal. 

Apesar disso, o mercado brasileiro exportou para 68 países diferentes (IBA-

MA, 2008). No que diz respeito aos produtos pesqueiros exportados para 

estes países, estão as seguintes categorias: camarões; lagostas congeladas; 

peixes frescos (refrigerados); peixes congelados; atuns em conserva (inteiros 

ou em pedaços); pargo congelado e outros tipos de pescados.

Vale lembrar que o camarão tem tido bastante procura no mercado externo, 

e por consequência a produção oriunda da carcinicultura tem sido funda-

mental. Os principais países importadores de camarão são França, Espanha, 

Japão, Holanda, Portugal, Estados Unidos, Bélgica, Argentina, Itália, Uru-

guai, Reino Unido, Alemanha, entre outros (IBAMA, 2008).
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Com relação aos produtos que o Brasil importa de outros países estão o ba-

calhau, filé de merluza, salmão, sardinha e filé de outros peixes. 

A Noruega foi o nosso principal fornecedor de bacalhau; São Paulo e Rio de 

Janeiro foram os estados que absorveram 80% das importações deste recur-

so. Os demais estados não tiveram grande participação nessas importações. 

Apesar disso constatou-se que as compras no exterior (efetuadas por Santa 

Catarina, Pernambuco e Paraná) vêm aumentando nos últimos anos.

Com relação ao transporte tanto das importações quanto das exportações, 

a via marítima foi destacadamente a mais utilizada, seguida da aérea e, por 

fim, a rodoviária (IBAMA, 2008).

Atividade de Aprendizagem
1) Cite as características da comercialização dos produtos pesqueiros no Bra-

sil.

2) Descreva o processo de comercialização do pescado na sua comunidade. 



Resumo
•	 A comercialização de pescados, no Brasil, tem caráter bastante regiona-

lizado, e diferenciado segundo o tipo de pesca (artesanal e industrial).

•	 O pescado é um produto cujo consumo vem crescendo devido aos be-

nefícios para a saúde e as novas formas de apresentação. No entanto, o 

consumo de peixes no Brasil ainda é bastante baixo se comparado aos 

índices propostos pela Organização da Saúde.

•	 Os principais mercados importadores dos produtos pesqueiros brasileiros 

são Estados Unidos, Espanha, França, Japão, Argentina e Portugal. 

•	 Camarões e lagostas têm grande destaque sobre os produtos pesqueiros 

exportados.

•	 Com relação aos produtos que o Brasil importa de outros países estão o 

bacalhau, filés de merluza, salmões, sardinhas e filés de outros peixes. 
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Aula 16 -  Aspectos históricos e                       
 organizacionais  da pesca artesanal

Nesta aula abordaremos brevemente algumas das iniciativas de or-

ganização dos pescadores artesanais, visando à representação do 

setor. 

Como mencionado nas aulas anteriores, desde a antiguidade, a pesca cons-

titui para a humanidade uma fonte importante de alimentos, além de pro-

porcionar emprego e benefícios econômicos àqueles que a ela se dedicam. 

No passado, considerava-se que a riqueza dos recursos aquáticos era ilimi-

tada. Tal concepção, contudo, tem sido alterada com os avanços do conhe-

cimento e com a evolução dinâmica das pescarias. Após a Segunda Guerra 

Mundial, demonstrou-se que os recursos aquáticos, apesar de renováveis, 

são limitados e necessitam de um ordenamento adequado para contribuir 

com o bem estar nutricional, econômico e social (FAO, 1995).

A geografia brasileira, generosa de grandes rios e afluentes, sempre favore-

ceu a pesca. Mesmo antes da chegada dos europeus, esta atividade já havia 

se estabelecido entre os indígenas. Quando os portugueses aqui atracaram, 

encontraram tribos nativas com seus métodos próprios para a construção 

de canoas e utensílios para a captura de peixes. Os indígenas já capturavam 

peixes, moluscos e crustáceos os quais constituem parte importante da dieta 

alimentar deles. Tal atividade continuou a se desenvolver no Brasil até os dias 

atuais, e deu origem a inúmeras culturas ligadas à pesca. Podemos citar os 

jangadeiros - no litoral nordestino; os caiçaras - no litoral entre Rio de Janeiro 

e São Paulo; os açorianos - no litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

entre outros. ( DIEGUES, 1999).

O segmento da pesca (em particular a pesca artesanal) foi historicamente 

esquecido pelas políticas públicas governamentais. A primeira iniciativa de 

organização da pesca profissional artesanal no Brasil data de 1817, na Ense-

ada das Garoupas (SC), durante o governo de Dom João VI. Tinha objetivos 

econômicos, devido à existência de um potencial produtivo muito grande, 

em uma época em que o Brasil importava peixes.  Após esta iniciativa, o se-

tor pesqueiro ficou sob a tutela do Poder Público durante 170 anos, sendo 

que nos primeiros 100 anos o setor foi dominado pela Marinha. Em 13 de 

outubro de 1919, foi criada uma missão que cruzou a costa brasileira, do 

Rio de Janeiro a Belém do Pará, sob a responsabilidade do Comandante 



Frederico Viller, com a participação de José Bonifácio. O objetivo da missão 

era  mobilizar os pescadores que se encontravam espalhados pelo litoral e 

interior do país, e agrupá-los em agremiações para possíveis grupos de de-

fesa da costa brasileira.

A partir dessas agremiações, foram formadas colônias de pescadores, que 

recebiam uma identificação composta pela letra “Z”, que significava zona de 

pesca, acrescida de um número referente à ordem cronológica de sua fun-

dação. O Estado se comprometia a prestar serviços gratuitos, principalmente 

na área de saúde e de educação. Nesta época, foram criadas 1.200 escolas, 

onde mais de 100 mil pescadores, chamados de escoteiros do mar, estiveram 

matriculados nestas escolas.

Em 1920, foi criada a Confederação dos Pescadores do Brasil. Em 1934, por 

meio do decreto nº 23.134/33, foi criado o 1º Código de Pesca, e a tutela do 

setor pesqueiro passa para o Ministério da Agricultura, cujo objetivo era ge-

renciar o setor. Nesta época, também foi criado o primeiro Código de Pesca, 

subordinando os pescadores a Divisão de Caça e Pesca. Em 1943, Getúlio 

Vargas acabou com a tutela do Poder Público, através do Decreto-Lei nº 530, 

que determinava que as colônias fossem definidas como “sociedade civil”, 

visando à defesa dos direitos e interesses da categoria dos pescadores. Esse 

ato atendeu o apelo dos pescadores da colônia Z-1 de Fortaleza, Manuel 

Olímpio Meira (Jacaré), Raimundo Correia de Lima (Tatá), Manoel Pereira da 

Silva (Manuel Preto) e Jerônimo André de Souza (Mestre Jerônimo), os quais 

em 1941 empreenderam uma viagem de jangada, percorrendo 2.800 quilô-

metros, em 61 dias de Fortaleza até o Rio de Janeiro. 

O setor pesqueiro volta a ser tutelado pelo Poder Público em 1962, por meio 

da portaria nº 478, que extingue a Divisão de Caça e Pesca, cria a Superin-

tendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) e aprova os novos estatu-

tos para colônias, federações e confederação. Em 1967, por meio do decreto 

nº 221, foram estabelecidas normas para o exercício da atividade de pesca. 

Em 1988, com as lutas sociais, ocorreram inúmeras conquistas democráticas 

no país juntamente com a Constituição Federal de 1988. Em 2008, o artigo 

8º, portanto vinte anos depois de promulgada a constituição, a lei número 

11.699, que dispõe sobre as colônias, federação e confederação regulamen-

ta o artigo 5o da Constituição que equiparou as colônias de pescadores aos 

sindicatos de trabalhadores rurais, e estabeleceu a autonomia das colônias 

de pescadores, sendo expressamente vedado ao Poder Público, bem como 

às Federações e à Confederação qualquer interferência e/ou intervenção na 

organização das colônias. 
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Em 1989, a tutela do setor pesqueiro passa para o IBAMA, visando à pesca 

responsável, com viés ambiental. Em 2003, criou-se a Secretaria Especial de 

Aquicultura e Pesca (SEAP/PR), vinculada à Presidência da República, cujo 

objetivo era desenvolver o setor pesqueiro com responsabilidade social e am-

biental. Em 26 de junho de 2009, é sancionada a lei 11.958 que transforma 

a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República em 

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), e também sanciona a lei 11.959 

que cria a política nacional de desenvolvimento sustentável da aquicultura e 

da pesca. A missão do MPA é promover o desenvolvimento sustentável da 

aquicultura e pesca, articulando atores, consolidando uma política de estado 

com inclusão social e contribuindo para a segurança alimentar.

Atualmente, o Brasil tem mais de 800 mil pescadores artesanais (homens e 

mulheres) registrados, com grande diversidade de locais de pesca, de tipos 

diferentes de pescarias, de embarcações, com influência cultural herdada do 

processo colonizador. Existem cerca de 759 associações, 137 sindicatos e 47 

cooperativas.

16.1 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA PES-
CA ARTESANAL
Confederação, Federação e Colônias - são entidades históricas criadas pelo 

governo federal que possuem presença entre os pescadores. Sindicatos de 

Pescadores confundem-se e equiparam-se às colônias. Entre as entidades 

representativas da pesca artesanal encontramos a Pastoral dos Pescadores, 

cujo objetivo é assessorar as colônias; a Articulação das Mulheres Pescado-

ras, o Movimento dos Pescadores Profissionais Artesanais. Em 1987, foram 

criadas as Associações de Pescadores, os quais são dissidências das colônias 

de pescadores, e não tem representação nacional. Foi criado em 1985, com 

o objetivo de lutar pelo setor pesqueiro, o Movimento Nacional dos Pesca-

dores (Monape), que existe em vários Estados. 

Em que pese à existência de várias organizações sociais dos pescadores ar-

tesanais, as mesmas ainda possuem pouca legitimidade entre o conjunto de 

pescadores, talvez pela dificuldade de mobilização e organização dos mes-

mos em volta de bandeiras de luta que respondam aos anseios dos mesmos 

e politizem a participação social.  Estas dificuldades fazem com que as ne-

cessidades e reivindicações desta categoria não possuam forte peso político. 

Portanto, é necessário criar e fortalecer associações, colônias e cooperativas, 

visar à estruturação e articulação da cadeia produtiva; reivindicar programas 

de formação e qualificação de pescadores, e muitas outras bandeiras de luta.
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Entre os desafios para as entidades que representam os pescadores destaca-

se a necessidade de massificação da participação dos pescadores, para o 

qual é necessário renovar os quadros de dirigentes; fortalecer a independên-

cia e representatividade; definir com clareza o papel político, econômico e 

social baseado nas demandas e anseios dos pescadores, entre outros. 

A seguir, reproduzimos  o texto “Manuel Olimpio Meira, o Jacaré”, 
disponível em: www.dec.ufcg.edu.br/biografias/MOJacare.html

Este texto  registra a história de luta de quatro pescadores artesanais 
em busca do reconhecimento da profissão.

História de Pescadores
“Manuel Olimpio Meira, o Jacaré”.
Jangadeiro nascido na antiga comunidade Praia do Peixe, hoje 

Praia de Iracema, em Fortaleza, litoral cearense. Herói do reco-

nhecimento do pescador jangadeiro como profissional. Durante o 

governo ditatorial de Getúlio Vargas, foi criada a Legislação Tra-

balhista, garantindo alguns direitos básicos dos trabalhadores. Os 

jangadeiros queriam chamar a atenção do país e do governo para 

o estado de abandono em que viviam quase 35 mil pescadores 

do Ceará, morando em condições miseráveis, sem assistência do 

Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos. O presidente 

da República precisava saber que os jangadeiros, além de trabalha-

rem em condições miseráveis, não usufruíam dos benefícios, pois 

a profissão deles não era reconhecida. Desta maneira, alfabetizou-

se, juntou dinheiro para a construção da jangada, para a compra 

de víveres para abastecer os tripulantes, e para assistir as famílias 

enquanto eles estivessem fora. Conseguida a autorização para a 

realização da viagem, depois de muita pressão da imprensa local 

e também do Rio de Janeiro, onde até o jornalista Austregésilo de 

Athayde escreveu uma matéria apaixonada intitulada Deixe vir os 

jangadeiros, a Marinha Mercante autorizou a partida mediante a 

assinatura de um termo de responsabilidade, pelos quatro janga-

deiros, a saber, Jacaré, Mestre Jerônimo, Tatá e Manuel Preto. As-

sim, o conhecido pescador fortalezense juntou-se aos outros três 

companheiros e embarcaram  na jangada São Pedro com destino à 

capital do país, no intuito de levar para Getúlio Vargas as reivindi-

cações dos pescadores. Saíram da antiga Praia do Peixe, em 14 de 

setembro de 1941, e depois de sessenta e um dias em condições 
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precárias, enfrentando tempestades, tubarões e calmarias, conclu-

íram o percurso de 2500 km até o Rio de Janeiro, sem cartas, sem 

bússolas e munidos apenas de seu conhecimento prático e cora-

gem, mas com toda a aventura registrada em seu diário de bordo. 

O feito dos jangadeiros fortalezenses teve repercussão nacional. 

No dia 15 de novembro, a jangada São Pedro entrou nas águas da 

baía da Guanabara, acompanhada por muitos barcos que forma-

vam uma procissão. Desembarcaram sob aplausos de uma multi-

dão que se aglomerava para ver de perto a chegada dos heróis e 

foram recebidos com louvor na capital brasileira. O cortejo seguiu 

pelas principais avenidas do Rio de Janeiro e na Praça Mauá um 

palanque estava montado para os discursos. No final daquele dia, 

eles foram recebidos pessoalmente pelo presidente Vargas, para 

reivindicar melhores condições para a comunidade de pescadores 

de sua região, tentando fazer com que a profissão fosse reconhe-

cida e, assim, obter os direitos trabalhistas. Ele não se conformava 

com o fato dos jangadeiros não serem donos das próprias embar-

cações, o que os obrigava entregar metade do resultado da pesca 

de cada dia aos proprietários das jangadas. Uma das reivindicações 

também era que a própria colônia possuísse suas jangadas para 

dar ou emprestar aos pescadores. Depois de obterem a promessa 

do presidente em ampará-los e dar-lhes justiça. Após 15 dias na 

capital brasileira, cumprindo uma agenda extensa, os quatro volta-

ram ao Ceará em um bimotor Douglas DC3 da Navegação Aérea 

Brasileira e foram aclamados como heróis, recebendo medalhas 

do interventor Menezes Pimentel. Em um artigo intitulado Four 

Men on a Raft ou Quatro Homens numa Jangada (8/12/1941), a 

revista Time reproduziu toda a odisseia dos heroicos brasileiros. A 

extensão dos direitos trabalhistas à classe dos pescadores, inclusive 

o direito de aposentadoria, saiu com a edição do Decreto-Lei 3.832 

em 18 de dezembro do mesmo ano. No ano seguinte (1942), o 

cineasta estadunidense Orson Welles, autor do famoso filme Cida-

dão Kane (Citizen Kane, EUA, 1941) veio ao Brasil fazer um filme 

com a história dos pescadores para a série It's all true. Infelizmen-

te, quando filmavam a reconstituição da entrada triunfal no porto 

do Rio de Janeiro, uma manobra infeliz da lancha que rebocava a 

jangada, virou-a, jogando ao mar agitado os seus quatro heroicos 

tripulantes. Jerônimo, Tatá e Preto se salvaram, mas o valoroso pes-

cador desapareceu no mar e seu corpo jamais foi encontrado. O 

filme inconcluso foi redescoberto quarenta anos depois (1982). E 
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passado alguns anos, mais tarde, foi lançado um documentário de 

55 minutos, sobre a história dos pescadores e do filme de Orson 

Welles com o título de O Cidadão Jacaré (2004), dirigido por Firmi-

no Holanda e Petrus Cariry, em uma co-produção da Iluminura Fil-

mes / TV Cultura do Ceará/Fundação Padre Anchieta - TV Cultura.

   

Atividades de Aprendizagem
1) Assista ao filme “O cidadão Jacaré” e reflita sobre o processo de mobili-

zação dos pescadores em busca do reconhecimento da profissão. Veja o que 

já mudou, e pense no que ainda deve mudar na realidade dos trabalhadores 

do setor pesqueiro.

2) Pesquise sobre a história dos pescadores da sua região.

3) Elabore um texto propondo novas formas de organização dos pescadores 

que permitam elevar sua capacidade reivindicatória.

Panorama da Produção Pesqueirae-Tec Brasil 402



e-Tec Brasil403

RESUMO
•	 A primeira iniciativa de organização da pesca profissional artesanal no 

Brasil data de 1817 durante o governo de Dom João VI. Tinha objetivos 

econômicos, devido à existência de um potencial produtivo muito gran-

de, em uma época em que o Brasil importava peixes.  Após esta iniciativa, 

o setor pesqueiro ficou sob a tutela do Poder Público durante 170 anos, 

sendo que nos primeiros 100 anos o setor foi dominado pela Marinha. 

•	 Em 1943, Getúlio Vargas acabou com a tutela do Poder Público, através 

do Decreto-Lei nº 530, que determinava que as colônias fossem defini-

das como “sociedade civil”, visando à defesa dos direitos e interesses 

da categoria dos pescadores. Esse ato atendeu o apelo dos pescadores 

da colônia Z-1 de Fortaleza, Manuel Olímpio Meira (Jacaré), Raimundo 

Correia de Lima (Tatá), Manoel Pereira da Silva (Manuel Preto) e Jerônimo 

André de Souza (Mestre Jerônimo), os quais em 1941 empreenderam 

uma viagem de jangada, percorrendo 2.800 quilômetros, em 61 dias de 

Fortaleza até o Rio de Janeiro. 

•	 Em 2003, criou-se a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP/

PR), vinculada à Presidência da República, cujo objetivo era desenvolver o 

setor pesqueiro com responsabilidade social e ambiental. Em 26 de junho 

de 2009, é sancionada a lei 11.958 que transforma a Secretaria Especial 

de Aquicultura e Pesca da Presidência da República em Ministério da Pes-

ca e Aquicultura (MPA), e também sanciona a lei 11.959 que cria a polí-

tica nacional de desenvolvimento sustentável da aquicultura e da pesca.
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Aula 17 -  Panorama da segurança na          
 atividade pesqueira

O objetivo desta aula é fornecer um panorama sobre a segurança 

na atividade pesqueira, refletir a respeito das condições de segu-

rança e saúde destes trabalhadores.

Abordaremos também os riscos na atividade pesqueira, previsão 

do tempo, noções de sobrevivência e primeiro socorros.

 

17.1 PERIGOS NA ATIVIDADE PESQUEIRA
Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), as atividades ligadas 

ao trabalho que mais causam mortes em todo o mundo são: a agricultura, a 

mineração, a construção e a pesca comercial.  

Segundo Gonçalves et al (2008, p. 5), “O  trabalho pode  tanto ser fator de 

construção de identidade, realização e prazer, quanto gerador de sofrimen-

to, adoecimento ou, nas palavras de Marx (2006), fator de desrealização 

do ser social”. A Organização Internacional do Trabalho considera à pesca 

como uma das atividades mais desgastantes e perigosas desenvolvidas pelo 

homem.

 Apesar da importância econômica do setor pesqueiro e da grande quan-

tidade de trabalhadores pescadores, o Brasil possui poucos dados sobre as 

condições de segurança e saúde desses trabalhadores. Esta informação é 

de extrema importância para a construção de políticas públicas que tenham 

por objetivo a elaboração de medidas que visem melhorar as condições de 

trabalho dos pescadores e por tanto sua qualidade de vida.  É importante 

mencionar que conforme a forma de participação das pessoas nos espaços 

de trabalho, nos quais passamos a maior parte do nosso tempo útil, é deter-

minante nas formas específicas de adoecer e morrer.

As condições de segurança dos trabalhadores da pesca estão relacionadas 

com o tipo de pesca (artesanal ou industrial) e diversidade de ecossistemas 

aquáticos, que podem ser ambientes de águas continentais, estuarinas e 

marítimas onde a pesca se desenvolve. De acordo com cada tipo de pesca, 

de ecossistema, de petrechos e técnicas de pesca utilizadas, podemos apon-

tar diferentes tipos de acidentes e doenças comuns entre os trabalhadores 

da pesca tais como, ferimentos provocados pelos instrumentos de traba-



lho, como anzóis, ferimentos provocados por animais - ferradas de arraia e 

bagre, assim como reumatismo, lombalgias e problemas de visão como as 

doenças mais comuns. Estes acidentes e doenças são causa comum do afas-

tamento do trabalhador de sua atividade por dias ou mesmo meses. Menos 

freqüentes, mas ainda assim existentes, são os acidentes envolvendo quedas 

dentro e fora das embarcações ou mesmo afogamentos. 

Também é possível identificar uma série de riscos aos quais os trabalhadores 

da pesca estão constantemente submetidos, a saber:

a) exposição à radiação solar;

b) às intempéries (mudanças ou alterações das condições climáticas);

c) à maresia (odor do mar, movimento das marés, oxidação ou corrosão de 

objetos metálicos provocada pelo sal da águia do mar);

d) à baixa luminosidade devido ao trabalho noturno;

e) ruído de motor, entre outros. 

Considere ainda as precárias condições de trabalho que se refletem na higie-

ne pessoal, pois existem embarcações que não têm sanitários, o modo como 

realizam as refeições e locais de descanso, condições que são agravadas 

com o aumento do período de tempo embarcado. Segundo Gonçalves et al 

(2008, p. 5), a precariedade das condições de trabalho acaba sendo conside-

rada pelos trabalhadores da pesca, como naturais e são expressas em relatos 

como: “o pescador se acostuma” ou “o pescador está acostumado”.

Também deve ser considerada a saúde mental do pescador que é afetada 

pela baixa produtividade, principalmente na pesca artesanal; pelo afasta-

mento da família; pela pirataria; pelos ciclos da natureza (horário das marés, 

localização de cardumes, tempo, etc.); pela diminuição dos recursos pes-

queiros e na atualidade.

Observando-se os processos de trabalho nos quais estão inseridos os pesca-

dores é possível verificar a vulnerabilidade social dos pescadores cuja história 

está alicerçada no esquecimento dessas populações durante gerações pelo 

Poder Público. Do mesmo modo, evidencia-se entre os pescadores artesa-

nais, a dificuldade de acesso à saúde. Ausência de agentes comunitários de 

saúde nas localidades e algumas vezes de médicos nas sedes dos municípios, 

obrigando deslocamentos maiores em busca de atendimento nas capitais do 

Estado. 
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O desafio que se coloca às instituições que desenvolvem políticas públicas 

para o setor da pesca artesanal é a atuação conjunta com a organização dos 

pescadores, construindo estratégias que lhes permitam refletir sobre as con-

dições materiais de trabalho e inclusive de reprodução da sua vida, visando 

transformá-la, possibilitando assim que, para além da estrita lógica da so-

brevivência, as questões relativas à saúde e segurança se afirmem como um 

valor e, portanto, sejam merecedoras de atenção e cuidados.

Em relação à segurança do trabalho na pesca industrial, baseado no trabalho 

intitulado Análise Estatística de Acidentes com Barcos de Pesca (Carneiro, 

COPPE/UFRJ), a maioria dos acidentes ocorrem em barcos com AB < 20 to-

neladas.  Para cada pescador ferido em um acidente, outros três perdem a 

vida.

17.2 PRINCIPAIS CAUSAS DOS ACIDENTES 
NA PESCA 
•	 Condições do mar (ondas, quedas na água, visibilidade);

•	 Condições do barco (oscilações, piso escorregadio, ruído);

•	 Trabalho excessivo (durante o pico da faina);

•	 Equipamentos e máquinas de alto risco.

Em termos percentuais, os acidentes no setor da pesca são distribuídos da 

seguinte forma:

1. Avarias em máquinas e apetrechos (60%);

2. Naufrágio e emborcamento (15%);

3. Deriva e encalhe (10%);

4. Abalroamento (5%);

5. Desaparecimento da embarcação (5%);

6. Queda da tripulação na água (2,5%);

7. Ferimento de tripulante (2,5%);

Aula 17 - Panorama da segurança na atividade pesqueira



No Primeiro Encontro Nacional sobre Segurança e Saúde na Atividade Pes-

queira, ocorrido em 1998, em Cabo Frio, reiterou-se a importância da exi-

gência para todas as embarcações, do uso do GPS (posicionamento por 

satélite) a bordo, bem como a relevância de cursos sobre manutenção de 

motores e eletricidade, como proceder em casos de incêndio a bordo e os 

mais importantes primeiros socorros. São questões simples que poderiam 

grandemente amenizar os problemas decorridos no mar.

Entre as atitudes que podem ser tomadas para evitar que ocorram acidentes 

em barcos de pesca, destacamos: 

1. Operadoras de rádio - mantendo contato permanente com suas embar-

cações, transmitindo informações diárias e reais do tempo, dando notí-

cias da família, prestando socorro. A Estação Costeira Cabo Frio Rádio é 

um exemplo.

2. Órgãos Licenciadores, como a Capitania dos Portos, que fornecem o 

alvará para licenciamento das embarcações e fiscalizam periodicamente 

as condições de uso das mesmas.

3. Cursos de Capacitação dos timoneiros, operadores de máquina e demais 

membros da tripulação.

O principal equipamento de proteção individual (EPI) para o pessoal 
embarcado é o colete salva-vidas. Pode ser inflável ou não. É obriga-
tório em qualquer embarcação. Mesmo estando a bordo de um bote 
salva-vidas, deve-se usar o colete, de preferência, no tamanho ade-
quado ao tórax da pessoa, para não ficar muito incômodo.

Outros EPIs recomendados para as atividades da pesca e da aquicultura são 

os seguintes:

1. chapéu de palha ou boné;

2. protetor solar FS 25 ou superior;

3. luvas grossas (inclusive para manusear peixes e cabos);

4. botas de borracha de cano longo (quando pisar no fundo do rio); 
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5. faca ou facão com bainha de couro;

6. pequeno alicate (para retirada de anzol da própria pele);

7. pequeno estojo de primeiros socorros.

17.3 PREVISÃO DO TEMPO
A segurança do  pescador marinho ou continental também está relacionada 

diretamente ao tempo. As condições atuais e futuras do tempo são deter-

minantes para o pescador decidir em que momento deverá iniciar suas ativi-

dades. Os conhecimentos necessários para o pescador fazer a leitura sobre 

as condições do tempo, faz parte da sua cultura, são repassados dos mais 

velhos para os mais novos, ao longo de gerações. Estes conhecimentos ge-

ralmente são obtidos por meio da interpretação pessoal dos sinais do tempo, 

como o movimento das marés; a velocidade e direção dos ventos; frentes 

frias e frentes quentes, período de chuvas e consequente nível dos açudes, 

rios e lagos; temperatura do ar e da água. 

Os dados científicos necessários para a previsão do tempo são obtidos por 

meio de equipamentos instalados em estações meteorológicas, que são pro-

cessados, interpretados e divulgados pelos meios de comunicação (rádio, 

televisão, jornais, internet, entre outros.)

A leitura das condições futuras do tempo também pode ser chamada de 

previsão do tempo e serve para saber o que pode ocorrer ainda durante o dia 

ou o que poderá acontecer nos dias seguintes. É possível que estas previsões 

não acertem sempre, pois se tratam sempre de previsões, e no caso de uma 

simples mudança na direção do vento, a previsão poderá falhar.

Estações meteorológicas é o local onde são instalados os equipamentos ne-

cessários para a medição ou registro dos elementos meteorológicos. O nome 

das estações meteorológicas depende da sua finalidade. Por exemplo: Esta-

ções sinóticas são utilizadas para fazer a previsão do tempo. Realizam a lei-

tura dos elementos meteorológicos em um mesmo horário, em todo o globo 

terrestre. Estações agrometeorológicas são utilizadas para fazer a leitura dos 

elementos meteorológicos que interferem nas atividades agrícolas. Estações 

aeronáuticas são utilizadas para fazer a leitura dos elementos meteorológi-

cos que interferem na navegação aérea. Estações marítimas coleta dados 

necessários para a navegação marinha, entre outras.
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Elementos meteorológicos também são chamados de variáveis meteorológi-

cas. Para cada elemento meteorológico existe um ou mais tipos de aparelhos 

de medida e uma unidade de medida correspondente. Este tema voltará a 

ser abordado em outras disciplinas durante este curso.

RESUMO
•	 Os principais riscos aos quais os trabalhadores da pesca estão constan-

temente submetidos são: exposição à radiação solar; às intempéries; à 

maresia; à baixa luminosidade devido ao trabalho noturno; e o ruído de 

motor, entre outros. 

•	 Entre as principais causas dos acidentes na pesca encontramos as condi-

ções do mar; condições do barco, trabalho excessivo (durante o pico da 

faina); e operação de equipamentos e máquinas de alto risco.

•	 O  equipamento de proteção individual (EPI) para o pessoal embarcado 

é: colete salva-vidas, chapéu de palha ou boné; protetor solar FS 25 ou 

superior, luvas grossas, botas de borracha de cano longo, faca ou facão 

com bainha de couro, pequeno alicate, e pequeno estojo de primeiros 

socorros.

•	 A segurança do trabalho do pescador marinho ou continental também 

está relacionada diretamente ao tempo. As condições atuais e futuras 

do tempo são determinantes para o pescador decidir em que momento 

deverá iniciar suas atividades

Informações desta aula foram extraídas do seguinte endereço eletrônico:
www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/pesaq.htm
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Aula 18 -  A questão ambiental na pesca

Por muitas gerações, a humanidade teve a idéia de que os recur-

sos naturais, como os solos, a água, o ar, os animais e vegetais 

eram infinitos, que poderiam ser explorados a vontade, que nunca 

chegariam ao fim. Infelizmente, esta ideia ainda persiste e é domi-

nante nos modelos de desenvolvimento nacionais, que também 

é o mesmo modelo utilizado na captura dos recursos pesqueiros, 

marinhos e continentais. 

Nesta aula, daremos uma visão geral sobre a problemática ambien-

tal que afeta a produção pesqueira. Esperamos que, ao final desta 

aula, o aluno tenha consciência da importância da conservação 

e recuperação do ambiente como elemento indispensável para a 

sustentabilidade da atividade pesqueira.

Durante milhares de gerações, a captura dos recursos pesqueiros foi realiza-

da com tecnologias e petrechos simples e de baixo impacto, como flechas, 

anzóis, pequenas redes de fibra, entre outros. Com o desenvolvimento das 

ciências e tecnologias, surgiram petrechos de pesca com maior capacidade 

de captura, contribuindo para extinção de organismos aquáticos. 

Estima-se que entre 50 a 250 espécies vegetais e animais são extintas todos 

os dias, 90% dos mares estão com excesso de pesca. O número de extinções 

é tremendamente superior àquelas que ocorriam sem a interferência hu-

mana. Cogita-se que num período aproximado de 40 anos, a vida marinha 

poderá ser extinta em massa. Ou seja, se não forem combatidos a pesca 

intensiva, as mudanças climáticas, a acidificação da água, a poluição e o 

desenvolvimento litorâneo.

Segundo a FAO, dentre os ecossistemas mais afetados destacam-se as flo-

restas, as áreas costeiras e as águas continentais.  O meio ambiente aquático 

sofre profundamente com a poluição e a destruição do hábitat, perden-

do-se milhões de toneladas de peixes comestíveis por ano. As alterações 

ambientais naturais e as provocadas pelo homem, especialmente nas zonas 

costeiras e de estuário, têm produzido efeitos extremamente negativos, oca-

sionando a diminuição dos recursos pesqueiros. 

Hábitat: é o lugar onde vive ou 
o lugar onde pode ser encontra-
do (...) O hábitat pode referir-se 
também ao lugar ocupado por 
uma comunidade inteira. 



Assim, estima-se que 50% dos manguezais estão destruídos, gerando 

problemas desde o início da cadeia alimentar marinha, porque é lá que 

ocorrem as desovas de grande número de espécies. Também é o local onde 

encontramos os microrganismos propícios à alimentação das espécies aquá-

ticas, além de ser o hábitat de moluscos e crustáceos.

Os estuários, locais onde os peixes juvenis podem se alimentar em seguran-

ça nos bancos de areia, estão ameaçados pela concentração da população 

no litoral. Quase um terço das 5,5 bilhões de pessoas no mundo, vivem em 

uma faixa de até 60 km do mar, e contribuem para a poluição das regiões 

costeiras. Lagos e lagoas são aterrados, as florestas de mangues são desma-

tadas, a água doce é desviada de seu curso natural, afetando a salinidade 

dos estuários e o crescimento de peixes novos.

A poluição das águas oceânicas e continentais está relacionada, entre ou-

tros, com os fatores enumerados a seguir:

•	 uso de agrotóxicos e outros produtos químicos usados nas atividades 

agrícolas. Todo este veneno vai parar no solo, nas nascentes, riachos, rios 

e mar; 

•	 tratamento inadequado de águas de esgotos urbanos e de fábricas; 

•	 tratamento inadequado de lixo doméstico e industrial; 

•	 derramamento de petróleo ligado a ruptura de oleodutos submarinos;

•	 despejos de barcos;

•	 construção de diques e exploração de minas e de pedreiras a vários qui-

lômetros do mar podem ter repercussões nos recursos marinhos, do mes-

mo modo que a construção de marinas e de centros de lazer à beira-mar, 

com a consequente concentração de iates e barcos de recreio. 

Cadeia alimentar ou trófica: 
A transferência de energia 

alimentícia desde a origem, nas 
plantas, através de uma série de 

organismos, com as reiteradas 
atividades alternadas de comer e 

ser comido. 
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VOCê SABIA QUE ...
Cerca de 450 km3 de águas com dejetos, lixo e poluentes são 

lançados ao mar a cada ano. Também são lançados anualmente 

ao mar 25 milhões de barris de petróleo, provenientes de múltiplas 

fontes. Por exemplo, em 2010, o poço do Golfo do México vazou 

cerca de 800.000 litros de petróleo por dia; em 2009, a plataforma 

petroleira Ixtoc I, localizada na baía de Campeche/México, espa-

lhou, cerca de 500 milhões de litros de petróleo antes que o poço 

fosse controlado. As forças do Iraque, quando deixaram o Kuwait 

em 1991, derramaram 136 bilhões de litros de petróleo (FAO).

Fig. 18.1 - Óleo confinado por bóias de contenção é queimado 
no Golfo do México.
Fonte: EFE – Agência de Notícias  Internacional
Acesso em: http://noticias.terra.com.br/

A corrida tecnológica e o livre acesso aos recursos aquáticos (predominante 

na maioria dos países) vêm provocando uma severa sobrecarga no ecossiste-

ma, resultando numa deterioração acelerada da qualidade ambiental.

Assim, a poluição das águas continentais e marinhas, a pesca indiscriminada, 

a desobediência à legislação têm contribuído para que um número expressi-

vo de pescarias entre em colapso, colocando em risco a atividade pesqueira, 

e com isto a sobrevivência de muitas comunidades pesqueiras. 

O panorama acima exposto nos mostra a urgente necessidade de cuidado 

do ambiente, assim como do manejo sustentável dos recursos pesqueiros. A 

ação humana deve estar em equilíbrio com a capacidade do ecossistema de 

se recuperar e retomar as mesmas funções após um determinado impacto, 

por exemplo, seca, enchente, fogo, desmatamento, etc. Esta característica é 

chamada de resiliência.

Para saber mais sobre o assunto, 
leia o artigo: O Desenvolvimento 
da Sustentabilidade e o Futuro 
da Pesca no Brasil.
Acesso em: http://www.
apartamentossustentaveis.
com.br/desenvolvimento-
sustentavel/desenvolvimento-
sustentabilidade-futuro-pesca-
brasil/



As atividades humanas devem contribuir com o desenvolvimento da huma-

nidade, isto é, devem colaborar para o suprimento das necessidades huma-

nas e a melhoria da qualidade de vida (IBAMA, 2001). O que isso quer nos 

dizer? Que a pesca para ser sustentável deve ser uma atividade rentável, que 

promova o bem-estar social, sem prejudicar o meio ambiente, suprindo as 

necessidades da população sem comprometer as necessidades das popula-

ções futuras. 

Atividade de Aprendizagem
1) Descreva os principais problemas ambientais que afetam a produção pes-

queira na sua comunidade.

Resumo
•	 Segundo a FAO, dentre os ecossistemas mais afetados destacam-se as 
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florestas, as áreas costeiras e as águas continentais.  O meio ambiente 

aquático sofre fundamente com a poluição e a destruição do hábitat, 

levando à perda de muitos milhões de toneladas de peixes comestíveis 

por ano.

•	 A poluição das águas oceânicas e continentais está relacionada com o 

uso de agrotóxicos e outros produtos químicos usados nas atividades 

agrícolas; o tratamento inadequado de águas de esgotos urbanos e de 

fábricas, de lixo doméstico e industrial; o derramamento de petróleo liga-

do à ruptura de oleodutos submarinos; despejos de barcos, entre tantos 

outros.

•	 A poluição das águas continentais e marinhas, a pesca indiscriminada e 

a desobediência à legislação e às normas técnicas – como tamanho míni-

mo de captura, defeso, tipos e tamanho de malhas, por exemplo – têm 

contribuído para que um número expressivo de pescarias entre em colap-

so, colocando em risco a atividade pesqueira e com isto a sobrevivência 

de muitas comunidades pesqueiras.

•	 A pesca para ser sustentável deve ser uma atividade rentável, que pro-

mova o bem-estar social, sem prejudicar o meio ambiente, suprindo as 

necessidades da população sem comprometer as necessidades das po-

pulações futuras.
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Aula 19 -  Da criação do Ministério da Pesca e Aqui-
cultura ao desenvolvimento do Sistema Nacional 
de Informações da Aquicultura e Pesca – SINPESQ 

Nesta aula, abordaremos algumas das iniciativas do governo fede-

ral ao longo dos últimos anos, visando o desenvolvimento do setor 

pesqueiro no Brasil, como a criação da Secretaria Especial de Aqui-

cultura e Pesca, do Ministério de Pesca e Aquicultura e do Sistema 

Nacional de Informações da Aquicultura e Pesca.

19.1 DA SECRETARIA ESPECIAL DE AQUICUL-
TURA E PESCA À CRIAÇÃO DO MINISTÉRIO 
DE PESCA E AQUICULTURA
O Brasil é um país do pescado, cerca de 3,5 milhões de brasileiros vivem 

da pesca, produzindo mais de um milhão de toneladas; a cadeia produtiva 

do pescado movimenta aproximadamente R$30 bilhões, correspondendo a 

2% da economia brasileira. Estes são mulheres e homens que compartilham 

uma vida de trabalho, de esforço e dedicação ao pescado, para que a pesca 

e a aquicultura sejam fonte de emprego, renda, riqueza e de orgulho para 

o nosso país. 

Em 2003, foi criada a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca – SEAP/PR, 

ligada diretamente a Presidência da República, trazendo novas possibilida-

des para o setor pesqueiro por meio de ações que objetivam o aumento da 

produção e consumo de pescado, a geração de emprego e renda e o desen-

volvimento sustentável.

Entre as muitas ações, a SEAP/PR colocou especial ênfase ao Projeto Valoriza-

ção e Recadastramento do Pescador Profissional no Novo Registro Geral da 

Pesca, proporcionando o acesso aos programas sociais do Governo Federal, 

como microcrédito, assistência social, seguro desemprego, auxílio financeiro 

nos meses do defeso. Em 2008, o Governo Federal elaborou o Plano Mais 

Pesca e Aquicultura, visando fomentar a produção de pescado, assim como, 

as metas que o setor deve cumprir até 2011. Entre as metas, destacam-se 

o aumento de 40% na produção de pescado, o incentivo à criação em cati-

veiro, à pesca oceânica, o estímulo ao consumo e a melhoria das condições 

sociais e de trabalho dos pescadores artesanais. Também traz as medidas 

necessárias para estruturar a cadeia produtiva, recuperar estoques pesquei-

ros na costa brasileira e nas águas continentais, além do desenvolvimento do 

grande potencial da aquicultura brasileira em águas da União e em estabe-

lecimentos rurais, entre outras ações. 



Para garantir estes objetivos, o Plano traz os desafios a serem superados, por 

exemplo, o aumento e a regularidade da oferta, a melhoria da qualidade 

dos produtos, a garantia de preços mais acessíveis aos consumidores, entre 

outros.

Mas para alcançar as metas é indispensável à participação das comunidades 

de pescadores e aquicultores através da gestão participativa, que já é reali-

dade no Brasil por meio dos Territórios da Cidadania. Também a qualificação 

está presente por meio das diversas ações de capacitação e profissionaliza-

ção, inclusive a criação dos cursos técnicos de nível médio integrado à pesca.

Em 26 de junho de 2009, dia do pescador, o presidente da República Luiz 

Inácio Lula da Silva transformou a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca 

em Ministério da Pesca e Aquicultura, que tem, entre outros objetivos, ela-

borar a política nacional pesqueira e aquícola. A criação deste Ministério per-

mitiu a consolidação do trabalho realizado nos últimos anos, e abriu espaço 

para a implantação de uma política de Estado, garantindo políticas para o 

setor independentemente do governo em curso.

19.2 SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES 
DA AQUICULTURA E PESCA
Apesar da intensa atividade do setor pesqueiro, existem limitações no que 

diz respeito a informações confiáveis referente à pesca e aquicultura no Bra-

sil. A geração de informações reais, padronizadas e sistematizadas dá a pos-

sibilidade do governo de tomar decisões e agir de forma mais acertada com 

relação aos recursos pesqueiros.

O SINPESQ - Sistema Nacional de Informações da Aquicultura e Pesca - além 

de garantir a padronização e sistematização dos dados e informações da 

aquicultura e pesca, possibilitará a interação com outros sistemas de infor-

mação das inúmeras instituições relacionadas com informações do setor pes-

queiro. 

 

O enfrentamento da pobreza, da 
exclusão social, da degradação 

ambiental, das desigualdades 
regionais, sociais e econômicas 
são os objetivos da criação dos 
Territórios da Cidadania. Todas 
as ações do MPA contemplam 
as definições oriundas desses 

Territórios, consideradas 
prioridade pelo Plano de 

Desenvolvimento Sustentável 
Mais Pesca e Aquicultura. O 

Ministério da Pesca e Aquicultura 
– MPA, já trabalha em 26 

Territórios da cidadania. 
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Fig.19.1: Esquema do banco de dados para produção pesqueira - SINPESQ.
Fonte: CGMIP/MPA.

Fig. 19.2: Esquema do banco de dados para produção aquícola - SINPESQ.
Fonte: CGMIP/MPA.

O SINPESQ possuirá informações sobre ordenamento, fomento e pesquisa 

do setor pesqueiro e aquícola nacionais, ao mesmo tempo em que, darão 

suporte aos módulos de coleta, aporte, sistematização, análise, intercâmbio 

e divulgação dessas informações, possibilitando ao governo tomar decisões 

e agir de forma mais acertada com relação aos recursos pesqueiros.



Atividade de Aprendizagem
1) Relate a importância da criação da Secretaria Especial de Aquicultura e 

Pesca, e do Ministério da Pesca e Aquicultura.

2) Defina o que vem a ser SINPESQ. Descreva em seguida qual sua importân-

cia em termos de ordenamento e gestão pesqueira.

Resumo
•	 Em 2003, foi criada a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca que sur-

giu com propostas diferenciadas, voltadas ao desenvolvimento sustentá-

vel, à inclusão social, ao aumento da produção e consumo de pescado 

no Brasil.

•	 Mais tarde, esta mesma Secretaria foi transformada em Ministério da 

Pesca e Aquicultura.

•	 SINPESQ: de modo geral garante a padronização e sistematização dos 

dados e informações da aquicultura e pesca.

•	 Módulos do SINPESQ: infraestrutura de dados e informações, suporte 

aos procedimentos de coleta, aporte, sistematização, análise, intercâm-

bio e disseminação dessas informações.
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Aula 20 -  Gestão Pesqueira

Nesta aula, vocês entenderão a importância da gestão pesqueira 

como ferramenta para a promoção da sustentabilidade da produ-

ção pesqueira. Ao final deste encontro, os alunos terão uma noção 

sobre a gestão pesqueira, em particular, sobre a gestão comparti-

lhada.

Gestão, gerenciamento ou administração pesqueira são palavras que com-

põem o conjunto de operações tendentes a regular a atividade pesqueira 

num país ou região. Do ponto de vista teórico, pode considerá-las parte das 

ciências pesqueiras.

Geralmente o objetivo que se pretende atingir com essa regulação é a maxi-

mização dos resultados da pesca, em termos físicos (capturas), e em termos 

econômicos (renda).

As principais áreas de ação da gestão pesqueira são:

•	 Monitoramento das pescarias, isto é, registrar de forma regular as ati-

vidades pesqueiras, visando conhecer o estado de exploração, que deve 

ser mantido em níveis de sustentabilidade;

•	 Regulamentação da atividade pesqueira, através da criação e aplicação 

de instrumentos e mecanismos legais que garantam sua regulação den-

tro do padrão desejado;

•	 Fiscalização objetivando assegurar que as ações de pesca respeitem as 

normas de acesso estabelecidas através de leis e regulamentos de pesca. 

(Cabo Verde, 2003, p.204-205).

A gestão pesqueira compreende também atividades de investigação, cujo 

objetivo é  produzir informações sobre os recursos e as pescarias; formular 

recomendação de gestão baseadas no estado dos estoques.

Para que a gestão dos recursos pesqueiros tenha êxito é necessária a partici-

pação dos usuários e comunidades pesqueiras. Este tipo de procedimento é 

conhecido como gestão compartilhada ou participativa.

Existem duas categorias 
principais de Unidades de 
Conservação, a de preservação 
integral e a de preservação 
sustentável. A unidade de 
preservação integral tem como 
objetivo básico a preservação 
da natureza, sendo admitido o 
uso indireto dos seus recursos 
naturais, tais como visitação ou 
pesquisa científica. Já a unidade 
de preservação sustentável 
tem como objetivo básico 
compatibilizar a conservação 
da natureza com o uso direto 
de parcela dos seus recursos 
naturais, ou seja, é aquele 
que permite a exploração do 
ambiente, porém mantendo a 
biodiversidade do local e os seus 
recursos renováveis.



A gestão participativa deve buscar o envolvimento e a parceria ou negocia-

ção entre os diversos usuários dos recursos; deve estar embasada nos inte-

resses coletivos e individuais. Para Hara e Nielsen (2003), somente quando os 

pescadores são capacitados visando sua participação e envolvimento efetivo 

na gestão, de maneira igualitária com o governo, é que a gestão comparti-

lhada poderá ser considerada uma verdadeira possibilidade.

De acordo com Kalikoski e Lavkulich (2003) existem diversos processos de 

gestão participativa da pesca no Brasil. Tais processos ocorrem em Unidades 

de Conservação. Porém fora destas áreas, também ocorrem por meio dos 

acordos de pesca e manejo comunitário, fóruns de cogestão da pesca em 

águas interiores e costeiras no Brasil, reservas extrativistas, entre outros. 

Os fóruns de pesca possuem abrangência territorial definida; são coordena-

dos por membros das comunidades pesqueiras e órgãos públicos; possuem 

estatuto, tem função consultiva e cooperativa junto aos órgãos de gestão. 

Os fóruns apresentam pluralidade expressiva entre pescadores, organizações 

governamentais e não governamentais; empresários; sindicatos; igrejas e 

outros.  

A Reserva Extrativista (RESEX) é uma unidade de conservação de uso susten-

tável destinada à proteção dos recursos naturais e à melhoria das condições 

de vida das comunidades a elas associadas, regidas por um conselho delibe-

rativo. 

Os acordos de pesca realizados entre pescadores, ribeirinhos e demais usuá-

rios têm por objetivo regular a pesca numa região definida. Os acordos são 

regulamentados pela Instrução Normativa nº 29/2003 do IBAMA; definem 

o acesso e o uso dos recursos pesqueiros. As regras elaboradas precisam ser 

avaliadas pelos órgãos de gestão, as quais são validadas após publicação do 

Acordo no Diário Oficial da União – DOU. 

Atualmente a gestão pesqueira é reconhecida como uma valiosa e indispen-

sável ferramenta de conservação dos recursos pesqueiros e dos ecossistemas 

para atingir a sustentabilidade das pescas em todo o mundo. 

No ano de 1995, a Conferência da FAO adotou um Código de Conduta 

para Pescas Responsáveis que aconselha os países membros a adotarem, 

contendo princípios e linhas de ação no sentido da conservação dos recursos 

pesqueiros e dos seus ecossistemas, com a finalidade de atingir a sustentabi-

lidade das pescas em todo o mundo. 
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ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM
1) Pesquise um exemplo concreto de gestão compartilhada dos recursos pes-

queiros no seu Estado ou no Brasil.

RESUMO
•	 Gestão, gerenciamento ou administração pesqueira é o conjunto de ope-

rações tendentes a regular a atividade pesqueira num país ou região.

•	 O objetivo da gestão pesqueira é a maximização dos resultados da pesca, 

em termos físicos (capturas - evitando ao mesmo tempo a sobrepesca) - e 

em termos econômicos (renda).

•	 As principais áreas de ação da gestão pesqueira são: monitoramento, 

regulamentação, fiscalização da atividade pesqueira.

•	 Para a gestão ter êxito é necessário a participação dos usuários e comu-

nidades pesqueiras. Este tipo de gestão é conhecido como gestão com-

partilhada ou participativa.

•	 Existem diversos processos de gestão participativa da pesca no Brasil. 

Tais processos ocorrem dentro e fora das Unidades de Conservação, por 

meio dos acordos de pesca e manejo comunitário, fóruns de cogestão 

da pesca em águas interiores e costeiras no Brasil, reservas extrativistas, 

entre outros. 
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Atividades autoinstrutivas

01. A pesca artesanal possui as seguintes características:
a) É realizada por um ou mais membros da família, visando a comercializa-

ção do pescado e a obtenção de alimento para a família

b) É de pequeno porte, pois é realizada em embarcações a remo ou com 

baixa motorização

c) Tem unicamente finalidade comercial

d) É realizada por embarcações de pequeno, médio e grande porte

e) Somente (a) e (b) estão corretas.

02. A pesca pode ser chamada de marinha ou continental de acordo 
com:
a) O grau de salinidade da água. A pesca realizada em águas salgadas de-

fine-se como marinha; já a pesca realizada em águas doces é chamada 

de continental

b) Porte das embarcações

c) O tipo de pesca

d) Somente (a) e (b) estão corretas

e) Todas as alternativas estão corretas.

03. Existe um fato histórico muito importante que foi marco para o 
desenvolvimento do setor pesqueiro: 
a) Revolução Francesa 

b) Revolução Farroupilha 

c) Revolução Industrial 

d) Revolução Inglesa 

e) Abertura Governamental para entrada de embarcações estrangeiras no 

Brasil 

04. A atividade pesqueira tem grande importância devido a:
a) geração direta e indireta de muitos empregos 

b) a alta produtividade do setor

c) a alta capacidade de produção de alimentos 

d) somente (a) (c) estão corretas 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

05. Os recursos pesqueiros podem ser considerados: 
a) inesgotáveis 

b) renováveis 

c) não-renováveis 

d) autorrenováveis 

e) não são considerados recursos, pois são seres vivos.
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06. O país líder em produção pesqueira é: 
a) Estados Unidos 

b) China 

c) Japão 

d) Peru 

e) Chile 

07. O rápido aumento na exploração dos recursos pesqueiros está 
relacionado ao:
a) uso de novas tecnologias de captura

b) aumento da demanda por pescado

c) descumprimento da legislação ambiental

d) somente (a) b) (c) estão corretas

e) somente (a) e b) estão corretas

08. Os avanços tecnológicos registrados durante a Revolução Indus-
trial e a I e II Guerra Mundial possibilitaram o aperfeiçoamento e uso 
de novos petrechos, o uso de embarcações com propulsão a motor, a 
mecanização das operações pesqueiras, entre outros. Estes avanços 
provocaram:
a) diminuição rápida e acentuada dos recursos pesqueiros

b) mudanças radicais no equilíbrio entre recursos pesqueiros e sua explo-

ração

c) a exploração e venda de recursos pesqueiros em grande quantidade, ou 

seja, numa escala maior

d) preservação ambiental

e) somente (a) (b) (c) estão corretas

09. A partir da década de 70, a redução dos estoques naturais de pes-
cado observados no mundo, estimulou:
a) o crescimento da produção aquícola;

b) a preocupação com a sustentabilidade da atividade pesqueira

c) um forte movimento ambientalista que modificou positivamente a con-

duta dos governos e da pesca industrial

d) somente (a) e (b) estão corretas

e) todas as respostas estão corretas

10. Entre as principais espécies de peixes cultivadas no Brasil, pode-
mos citar: 
a) sardinhas, tilápias e carpas 

b) trutas, salmões e carpas 



c) bagre, tilápias, carpas e tambaqui 

d) tilápias, tambaqui, tambacu, curimatã e carpas 

e) robalo, jacaré e tracajá 

11. Além da intensa exploração dos recursos por parte da indústria 
pesqueira, existem outros fatores que diminuíram os estoques de re-
cursos pesqueiros. São eles: 
a) condições meteorológicas 

b) contaminação das águas e degradação de ecossistemas aquáticos

c) contaminação do lençol freático 

d) alterações climáticas 

e) aumento da camada de gelo nos pólos 

12. Assinale a alternativa correta
a) A pesca artesanal tem maior importância na região norte e nordeste do 

país 

b) A pesca industrial tem maior destaque nas regiões sudeste e sul. 

c) Somente (a) e (b) estão corretas

d) A principal região em termos de cultivo de camarões no Brasil é o centro-

oeste e o sul, mas existem criadouros espalhados por todo o país. 

e) Todas estão corretas. 

13. Entre as espécies com maior produção pesqueira mundial, estão as: 
a) arenques, anchoítas, anchovas, atuns e afins (albacoras/bonito-listrado) 

b) sardinhas, anchovas, cavalinhas e pargo 

c) atum, juréu chileno, cabra e corvina 

d) abrótea, albacoras, merluza e congro 

e) camarão-rosa, bonito listrado e cação 

14. Assinale a alternativa incorreta: 
a) As correntes marinhas influenciam a distribuição das espécies no oceano. 

b) Águas e/ou correntes mais frias são ricas em nutrientes. 

c) No Brasil, um dos ambientes mais ricos em vida marinha situa-se paralelo 

à costa do sul da Bahia ao Maranhão. 

d) No Brasil, não existem grandes influências de correntes atuando na costa. 

e) Todas estão corretas 

15. No que diz respeito ao fenômeno de ressurgência, é correto dizer: 
a) A produtividade biológica em áreas de ressurgência é semelhante às de-

mais regiões do planeta. 

b) Não existe grande aporte de nutrientes em zonas de ressurgência. 
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c) É um fenômeno oceanográfico onde águas profundas, ricas em nutrien-

tes, afloram para águas mais superficiais. 

d) As ressurgências costeiras possuem limites espaciais muito bem definidos 

devido ao grande aporte de nutrientes vindos do fundo. 

e) Todas as alternativas estão corretas.

16. A pesca de cerco normalmente captura espécies com hábito de se 
agrupar e realizar rotas migratórias em cardumes como a sardinha-
verdadeira, a sardinha-lage, a tainha, a anchova e até mesmo as vá-
rias espécies de bonito. No Brasil, a frota de cerco tem como espécie 
alvo primordial: 
a) bagre 

b) sardinha-verdadeira 

c) congrio-rosa 

d) tilápias 

e) várias espécies de cações 

17. Com relação à pesca de cerco, assinale a alternativa correta: 
a) Modalidade de pesca que consiste numa grande rede sintética ou de 

náilon multifilamento utilizada para cercar o cardume de peixe após sua 

localização. 

b) Não são capturados grandes cardumes de peixe neste tipo de pescaria. 

c) Com o recolhimento da rede após a captura, o ensacador vai aumentan-

do sua dimensão. 

d) A rede de cerco não possui grandes dimensões e costuma ficar situada 

na proa das embarcações. 

e) Nenhuma das anteriores 

18. O emalhe é uma arte de pesca que captura o pescado pela reten-
ção dos peixes nas malhas da rede. Considere as seguintes afirma-
ções abaixo, e assinale a que estiver incorreta: 
a) Existem dois tipos básicos de pesca de emalhe: fundo e superfície. 

b) A construção básica da rede apresenta a tralha superior com boias e a 

tralha inferior com lastros, os quais sustentam os panos da rede. 

c) São espécies alvo da pesca com rede de fundo: a corvina, a sardinha e a 

castanha e anchovas. 

d) Os principais recursos-alvo da pesca com rede de fundo são: corvina, 

abrótea, pescadas, castanha e cabra. 

e) Nenhuma das anteriores 



19. No Brasil, existe uma espécie que se destaca em termos de produ-
ção pesqueira nacional. Apesar de ser capturada também em outras 
modalidades de pesca, ela é considerada o principal recurso-alvo da 
frota de emalhe de fundo: 
a) Sardinha-lage 

b) Abrótea-de-fundo 

c) Corvina 

d) Palombeta 

e) Caranguejo-de-profundidade 

20. Assinale a alternativa que identifica o nome da região brasileira 
onde ocorre caracteristicamente o sistema de ressurgência costeira. 
a) No Rio Grande do Sul, próximo as imediações da cidade de Rio Grande. 

b) Em Santa Catarina, perto do Cabo de Santa Marta. 

c) Em Santa Catarina, próximo à Ilha de Florianópolis. 

d) No Rio de Janeiro, na região de Cabo Frio. 

e) No Brasil não existe o fenômeno de ressurgência. 

21. Com relação à pesca de espinhel, é correto afirmar: 
a) Os espinhéis podem ser de fundo ou superfície de acordo com a espécie 

alvo desejada. 

b) Normalmente, espécies de maior tamanho e hábito pelágico são os re-

cursos alvo da pesca de espinhel de fundo. 

c) No espinhel de superfície são utilizadas âncoras ou poitas para fixar o 

aparelho ao fundo. Já no espinhel de fundo, são utilizadas boias para 

manter o aparelho à deriva. 

d) No espinhel de fundo, são utilizadas boias para manter o aparelho à 

deriva. 

e) A pesca de espinhel de superfície tem como principal espécie-alvo a cor-

vina. 

22. Assinale a alternativa correta com relação à pesca de linha de 
mão: 
a) Utiliza linha principal multifilamento de poliamida 

b) Não utiliza anzóis e todo procedimento/operação é realizado manual e 

diretamente pelo pescador. 

c) Consiste basicamente de linha monofilamento e algum tipo de anzol. 

d) Como não são utilizados anzóis, há grande preocupação com o diâme-

tro da linha principal do aparelho. 

e) Todas estão corretas. 
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23. A pesca de arrasto é considerada uma das mais impactantes sobre 
o meio aquático. Assinale a alternativa que aponta os motivos. 
a) Pela grande captura incidental de tartarugas e mamíferos marinhos, pela 

pouca seletividade da rede e por, muitas vezes, destruir o fundo marinho 

como recifes de coral. 

b) Apenas por destruir o fundo marinho. 

c) Apenas por capturar grandes quantidades e variedades de espécies. 

d) Pela grande seletividade da rede. 

e) A pesca de arrasto não atua de forma impactante sobre o ambiente 

marinho. 

24. Com relação à pesca de arrasto, é correto afirmar: 
a) No Brasil, o arrasto é tido como uma das modalidades mais rentáveis, 

visto que suas redes são capazes de capturar milhares de toneladas de 

pescado ao ano. 

b) Não existe frota industrial de arrasto no Brasil. 

c) Existem apenas dois tipos de arrasto: o simples e o duplo; ambos atuan-

do na costa brasileira. 

d) Não existe frota artesanal de arrasto no Brasil. 

e) Somente (a) (d) estão corretas. 

25. A principal diferença entre o arrasto simples e o duplo é: 
a) O primeiro atua com duas redes enquanto que o segundo apenas com 

uma rede maior puxada por dois barcos. 

b) No primeiro, utiliza-se uma rede simples; enquanto que no segundo é 

utilizada uma rede maior e mais elaborada. 

c) No primeiro, utiliza-se uma rede simples; enquanto que no segundo são 

utilizadas duas redes cônicas semelhantes. 

d) No primeiro, utiliza-se uma rede simples; enquanto que no segundo são 

utilizadas duas redes cônicas semelhantes arrastadas por dois barcos 

também com características semelhantes. 

e) Não existem diferenças entre o arrasto simples e o duplo. 

26. Com relação à captura de espécies pela frota de arrasto parelha: 
a) Os crustáceos não caracterizam o alvo desse tipo de pesca 

b) Os crustáceos são alvos principais da frota 

c) Tanto os peixes quanto os crustáceos são alvos da frota 

d) As diversas espécies de sardinha caracterizam o alvo desta frota

e) Nenhuma das alternativas.



27. O principal recurso-alvo da pesca de vara e isca-viva: 
a) Várias espécies de bonito, principalmente o bonito-listrado. 

b) Albacora-lage. 

c) Sardinha-verdadeira. 

d) Corvina. 

e) Cabrinha. 

28. Quando comparadas, tanto a pesca de cerco quanto a de vara e 
isca-viva possuem algo em comum: 
a) Trabalhar em cima de espécies que formam grandes cardumes no am-

biente marinho como sardinhas e cavalinhas para o primeiro e bonito-

listrado para o segundo. 

b) Trabalhar em cima de espécies variadas com hábito demersal. 

c) Trabalhar com grandes redes, sem uso de anzóis ou iscas. 

d) Trabalhar em profundidades próximas à costa. 

e) Nenhuma das alternativas. 

29. A pesca artesanal possui as seguintes características:
a) As embarcações possuem petrechos de captura mecanizados, motores 

diesel de maior potência e equipamentos eletrônicos de navegação e 

detecção de cardumes. O casco pode ser de aço ou de madeira.

b) Utiliza embarcações aptas a operar em toda a Zona Econômica Exclusi-

va (ZEE), incluindo áreas oceânicas mais distantes e, mesmo, em outros 

países. 

c) Os barcos têm grande autonomia, com processamento do pescado a 

bordo, e empregam equipamentos de alta tecnologia de navegação e 

detecção de cardumes e ampla mecanização. 

d) As embarcações são quase todas alugadas de países estrangeiros.

e) Nenhuma das alternativas contempla as características da pesca artesanal. 

30. Com relação aos recursos pesqueiros de destaque no Brasil, é cor-
reto afirmar que: 
a) O camarão-rosa é capturado principalmente pela frota industrial en-

quanto que a lagosta é capturada de forma artesanal por embarcações 

muito menores e mais simples. 

b) O camarão-rosa é capturado em grande escala pela frota industrial e a 

lagosta também. 

c) A captura de camarão-rosa é destaque no Norte do país enquanto que a 

lagosta é capturada no Norte e Nordeste, mas em grande escala no Sul. 

d) Não existe captura de camarão-rosa no Brasil. 

e) Existe apenas captura de camarão-rosa, a lagosta não possui nenhuma 

área de ocorrência no Brasil. 
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31. Na cadeia produtiva, o segmento de transformação caracteriza-se:
a) pela comercialização do pescado;

b) pelo suprimento de matérias primas;

c) pelo processamento do pescado;

d) pela alta capacitação da mão de obra;

e) pelo uso intensivo de gelo.

32. No segmento de transformação da cadeia produtiva da qual fa-
zem parte os pescadores artesanais.
a) não se observam empresas de porte considerável ligadas à pesca arte-

sanal, observam-se pequenas empresas familiares voltadas, por exem-

plo, à limpa do pescado, ao descascamento e embalagem do camarão, 

filetagem, evisceração do pescado não vendido imediatamente após a 

captura. 

b) Observa-se um processo intenso de agregação de valor;

c) O pescado geralmente é comercializado in natura com pouco ou ne-

nhum valor agregado. Assim, praticamente inexiste industrialização do 

pescado capturado. 

d) Existem amplos conhecimentos e investimentos na agregação de valor;

e) Estão corretas as alternativas (a) e (c).

33. O consumidor de pescado encontra-se na ponta final da cadeia 
produtiva. Ele cada vez mais procura: 
a) comprar o peixe pronto para o consumo, como exemplo filé 

congelado(inteiro ou em pedaços). 

b) produtos de fácil e rápido preparo. 

c) produtos in natura devido aos benefícios que estes alimentos proporcio-

nam à saúde humana.

d) somente (a) e (b) estão corretas

e) Todas estão corretas

34. Assinale a resposta correta:
a) A comercialização direta, ou com uma menor quantidade de intermedi-

ários, apresenta-se como desafio da cadeia produtiva no que se refere 

ao ganho maior de lucro por parte dos pescadores artesanais, a redução 

do preço do pescado ofertado ao consumidor e o consequente aumento 

no seu consumo.

b) Para superar as dificuldades enfrentadas nos diversos segmentos da ca-

deia produtiva é indispensável o acesso à  linhas de crédito com taxas 

de juros e prazos de carência adequados; à infraestrutura básica, a assis-

tência técnica e a capacitação dos pescadores para o uso de novas tec-



nologias e avanço no campo da gestão, da comercialização, e inclusive 

o impulso para  atividades alternativas a pesca com o turismo e a pesca 

esportiva, particularmente em períodos de defeso e no inverno, criando 

novas oportunidades para as famílias de pescadores

c) A superação das dificuldades obrigatoriamente passa pelo aprimoramen-

to da capacidade de organização e articulação dos pescadores. Neste 

sentido se faz necessário o fortalecimento da organização política e do 

associativismo e cooperativismo.

d) somente (a) e (b) estão corretas. 

e) Todas as opções estão corretas.

35. Medidas sanitárias adequadas são fatores essenciais para garantir 
a qualidade do pescado. Assinale a alternativa que identifica os cui-
dados básicos necessários para que isto aconteça: 
a) Manipulação adequada com uso de luvas, higienização das tinas nos 

barcos, uso de gelo, evisceração e lavagem do pescado. 

b) Não é necessário o uso de luvas, entretanto a lavagem do pescado e a 

evisceração são bastante importantes. 

c) Uso de luvas, tocas e uniforme especializado, mas a higienização dos 

equipamentos de indústria não se faz tão necessário. 

d) Deve-se apenas evitar a contaminação do pescado a bordo da embar-

cação.

e) Nenhuma das alternativas.

36. A vantagem do enlatamento sobre outras técnicas de conserva-
ção do pescado é: 
a) Apesar de não ficar totalmente fechado, a contaminação é mínima. 

b) É que fica hermeticamente fechado, e o produto permanece inalterado 

e em condições próprias para o consumo por longo período de tempo. 

c) Somente pela exposição do produto ao cozimento, o pescado é conser-

vado. 

d) Não é necessário qualquer tipo de tratamento do pescado, excetuando o 

cozimento, para que se finalize o enlatamento propriamente dito. 

e) É necessário qualquer tipo de tratamento do pescado, com exceção do 

cozimento, para que se finalize o enlatamento. 

37. Assinale a resposta correta:
a) O aproveitamento dos resíduos do pescado tem importante papel sobre 

a melhoria da qualidade ambiental, pois atualmente grande parte dos 

resíduos é descartada em aterros sanitários ou diretamente no rio.

b) Em termos econômicos, o aproveitamento dos resíduos pode gerar em-

prego e renda para o setor pesqueiro.
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c) O aproveitamento dos resíduos do pescado é uma forma rentável de 

diminuir a poluição, de evitar desperdícios e de ajudar a melhorar a qua-

lidade ambiental.

d) A opção (c) está correta

e) Todas as opções estão corretas

38. No Brasil, as principais causas dos acidentes na pesca comercial e 
artesanal são:
a) Condições do mar (ondas, quedas na água, visibilidade);

b) Condições do barco (oscilações, piso escorregadio, ruído);

c) Trabalho excessivo (durante o pico da faina);

d) Equipamentos e máquinas de alto risco.

e) Todas estão corretas.

39. A poluição das águas oceânicas e continentais está relacionada ao:  
a) uso de agrotóxicos e outros produtos químicos usados nas atividades 

agrícolas, apenas em 2009 o Brasil consumiu um bilhão de litros de agro-

tóxico nas atividades agrícolas. Todo este veneno vai parar no solo, nas 

nascentes, riachos, rios e mar; 

b) tratamento inadequado de águas de esgotos urbanos e de fábricas; 

c) tratamento inadequado de lixo doméstico e industrial; 

d) derramamento de petróleo ligado a ruptura de oleodutos submarinos;

e) todas são corretas

40. Assinale a alternativa correta que identifica os fatores que tem 
contribuído para que um número expressivo de pescarias entrem em 
colapso, colocando em risco a atividade pesqueira e com isto a sobre-
vivência de muitas comunidades pesqueiras
a) a poluição das águas continentais e marinhas, 

b) a pesca indiscriminada 

c) desobediência à legislação e às normas técnicas, como tamanho mínimo 

de captura, defeso, tipos e tamanho de malhas 

d) todas estão corretas

e) nenhuma está correta

41. Assinale a opção correta
a) Cerca de 3,5 milhões de brasileiros vivem da pesca. 

b) O Brasil produz mais de um milhão de toneladas de pescado por ano

c) A cadeia produtiva do pescado movimenta aproximadamente R$ 30 bi-

lhões, correspondendo a 2% da economia brasileira. 

d) O setor pesqueiro no Brasil emprega pouca mão de obra.

e) As alternativas (a) (b) (c) estão corretas.



42. Assinale a respostas correta
a) Entre algumas das ações que a SEAP/PR colocou especial ênfase destaca-

se o Projeto Valorização e Recadastramento do Pescador Profissional no 

Novo Registro Geral da Pesca, possibilitando aos pescadores e as pesca-

doras o acesso aos programas sociais do Governo Federal.

b) Em 2008, o Governo Federal elaborou o Plano Mais Pesca e Aquicultura, 

que visa fomentar a produção de pescado, assim como as metas que o 

setor deve cumprir até 2011.

c) A criação do Ministério permitiu a consolidando do trabalho realizado 

nos últimos anos e abriu espaço para a implantação de uma política de 

Estado, garantindo políticas para o setor. 

d) Todas estão corretas

e) Somente (a) e (c) estão corretas.

43. A criação do Sistema Nacional de Informações da Aquicultura e 
Pesca – SINPESQ tem como principal objetivo
a) garantir a padronização e sistematização dos dados e informações da 

aquicultura e pesca, 

b) a interação com outros sistemas de informações das inúmeras institui-

ções relacionadas com informações do setor pesqueiro. 

c) estimular a consulta dos dados por parte da comunidade estudantil.

d) somente (a) e (b) estão corretas

e) todas estão corretas.

44. Assinale a resposta correta
a) A gestão pesqueira é o conjunto de operações tendentes a regular a 

atividade pesqueira num país ou região. 

b) O objetivo da gestão pesqueira é a maximização dos resultados da pes-

ca, em termos físicos (capturas) e em termos econômicos (renda).

c) As principais áreas de ação da gestão pesqueira são: monitoramento, 

regulamentação, fiscalização e pesquisa.

d) A gestão pesqueira é reconhecida como uma valiosa e indispensável fer-

ramenta de conservação dos recursos pesqueiros e dos seus ecossiste-

mas, para atingir a sustentabilidade das pescas em todo o mundo. 

e) Todas estão corretas.

45. Assinale a resposta incorreta
a) Quando os portugueses atracaram no Brasil, encontraram tribos nativas 

com seus métodos próprios para a construção de canoas e utensílios 

para a captura de peixes. 

b) Antes da chegado dos portugueses no Brasil, os indígenas já capturavam 
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peixes, moluscos e crustáceos os quais constituem parte importante da 

dieta alimentar deles. 

c) Entre as culturas ligadas à pesca encontramos os jangadeiros (no litoral 

nordestino); os caiçaras (no litoral entre Rio de Janeiro e São Paulo); os 

açorianos (no litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul). 

d) Ao longo da história do Brasil, a atividade pesqueira tem sido atendida 

pelas políticas publicas.

e) Estão corretas (a) (b) (c)

46. Assinale a opção que contribuiu para a construção da autonomia 
organizativa e política dos pescadores artesanais.
a) A criação do Decreto-Lei nº. 530 que determinava que as colônias fos-

sem definidas como “sociedade civil”, visando à defesa dos direitos e in-

teresses da categoria dos pescadores, graças ao apelo e mobilização dos 

pescadores da colônia Z-1 de Fortaleza, Manuel Olímpio Meira (Jacaré), 

Raimundo Correia de Lima (Tatá), Manoel Pereira da Silva (Manuel Preto) 

e Jerônimo André de Souza (Mestre Jerônimo), os quais em 1941 empre-

enderam uma viagem de jangada, percorrendo 2.800 quilômetros, em 

61 dias de Fortaleza até o Rio de Janeiro. 

b) À pressão das lutas sociais para a criação da Lei 11.699, que dispõe so-

bre as colônias, federação e confederação, e regulamenta o artigo 5o da 

Constituição que equiparou as colônias de pescadores aos sindicatos de 

trabalhadores rurais.

c) As iniciativas de organização da pesca profissional artesanal  impulsiona-

das pelo governo de Dom João VI, na Enseada das Garoupas (SC).

d) Estão corretas (a) e (b).

e) Todas estão corretas.

47. No que diz respeito aos produtos pesqueiros exportados pelo Bra-
sil estão as categorias:
a) Camarões, lagostas congeladas.

b) Peixes frescos (refrigerados) e peixes congelados.

c) Atuns: conserva, inteiros ou em pedaços.

d) Pargo congelado.

e) Todas as estão corretas.

48. No Brasil, os consumidores de pescado dividem-se em duas cate-
gorias, a saber: 
a) a) a população de baixa renda, que habita regiões ribeirinhas ou litorâ-

neas; 

b) b) a população de alta renda, que tem no pescado um alimento alterna-



tivo, rico em nutrientes, com baixos índices calóricos e, portanto, melhor 

para a saúde. 

c) a classe média (que consome a maior parte do pescado produzido no 

Brasil) e a população de outros países.

d) (a) e (b) estão corretas.

e) todas são corretas.

49. A gestão participativa possui as seguintes características:
a) deve buscar o envolvimento e a parceria ou negociação entre os diversos 

usuários dos recursos.

b) deve estar embasada nos interesses coletivos e não individuais. 

c) para os usuários dos recursos pesqueiros participarem verdadeiramente, 

devem estar empoderados e capacitados para de fato ter um envolvi-

mento efetivo na gestão, de maneira igualitária com o governo. 

d) somente (a) e (c) são características da gestão participativa

e) somente (a) (b) (c) são características da gestão participativa. 

50. Assinale a alternativa que de acordo com Kalikoski (2009), há di-
versos processos de gestão participativa da pesca no Brasil, a saber:
a) processos de gestão participativa dentro das Unidades de Conservação.

b) processos de gestão participativa fora das unidades de conservação, por 

meio dos acordos de pesca e manejo comunitário, fóruns de cogestão 

da pesca em águas interiores e costeiras no Brasil, reservas extrativistas, 

entre outros. 

c) a gestão participativa ao interior das colônias de pescadores.

d) a gestão participativa entre pescadores e consumidores.

e) somente (a) e (b).
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