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e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo a Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das 

ações do Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 

Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, in-

teriorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profi ssional e Tecnológica (EPT) 

para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É nesse âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Se-

cretaria de Educação Profi ssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de 

ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as 

Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 

regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-

cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores 

de regiões distantes, geografi ca ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-

vando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização 

contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profi ssional e o 

atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas 

unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profi ssional qualifi cada – 

integradora do ensino médio e educação técnica, - que é capaz de promover o cidadão 

com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes 

dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profi ssional!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
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e-Tec Brasil

Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, fi lmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e 

conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra dos professores autores

Caro(a) aluno(a),

Seja bem-vindo(a) ao mundo da pesca e da aquicultura!

Queremos convidá-lo(a) a conhecer conosco esses importantes segmentos da 

economia brasileira.

Nossa experiência como professores tem demonstrado que muitos alunos 

ao ingressarem nos cursos técnicos ainda têm dúvidas sobre estes e sobre a 

profissão na qual estão se inserindo. Nesse sentido, a disciplina que iniciamos 

hoje é de fundamental importância, pois ao final desta, você terá uma ideia 

geral do curso como um todo.

O livro está divido em dez aulas com as quais você terá a oportunidade de com-

preender vários conceitos e aprofundar o seu conhecimento sobre a pesca e 

aquicultura. Nesse contexto, serão abordados assuntos específicos relacionados 

à pesca, como: a) a pesca no Brasil e no mundo; b) tipos e métodos de pesca; 

c) a pesca artesanal e industrial; d) sustentabilidade pesqueira nacional; e) a 

gestão da pesca no Brasil, além dos assuntos relacionados com a aquicultura, 

como a produtividade e o gerenciamento da aquicultura brasileira. Adicional-

mente, você poderá conhecer também as principais espécies utilizadas para 

os sistemas de cultivo no Brasil.

Tenho certeza de que poderemos aprender muito juntos e, que isso o ajudará 

a ser um profissional de sucesso na profissão que você escolheu.

Prof. Ms. João Vicente Mendes Santana

Prof. Dr. Marlon Carlos França
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Apresentação da disciplina

A disciplina “Introdução à Pesca e Aquicultura” possui uma carga horária de 

60 horas, organizada em dez aulas. Nesta disciplina, você terá a oportunidade 

de conhecer vários conceitos sobre a pesca e a aquicultura, além de compre-

ender o desenvolvimento artesanal, industrial e econômico dessas duas áreas 

no Brasil e no mundo. Para alavancar, planejar e acelerar os avanços dessas 

áreas, atualmente o Brasil conta com as políticas nacionais e internacionais 

do Ministério da Pesca e Aquicultura, alé m da participação das Secretarias 

Estaduais, Municipais, empresas, indústrias e produtores locais.

Na Aula 1, você vai conhecer o conceito de pesca, compreender a diferença 

entre a pesca de subsistência e a pesca comercial. Adicionalmente, você enten-

derá também a importância da pesca para as sociedades antigas e modernas, 

considerando a evolução das pescarias relacionadas com os avanços tecnoló-

gicos, que permitiram o maior desenvolvimento da pesca industrial.

Na Aula 2, faremos uma grande viagem pelos oceanos, aprendendo conceitos 

importantes sobre a água, seus nutrientes e a sua importância para a atividade da 

pesca. Você também irá conhecer os principais locais de pesca no Brasil e no mundo.

Na Aula 3, você irá conhecer os principais tipos e métodos de pesca realizados 

no mundo pela classificação da FAO – ISSCFG, com a finalidade de possibili-

tar uma maior compreensão sobre os conceitos e métodos mais importantes 

empregados nas pescarias mundiais.

Na Aula 4, daremos sequência às descrições das categorias definidas pela 

FAO – Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Estuda-

remos também as redes de arremesso, redes de emalhar/enredar, armadilhas, 

linhas e anzóis, pesca por ferimento, pesca com máquina de sucção, artes de 

pesca diversas e de recreio.

Na Aula 5, você vai conhecer os conceitos evolvendo a diversidade do sistema 

de pesca no Brasil e no mundo, identificando as características e as diferenças 

entre a pesca artesanal e a pesca industrial. Você terá a oportunidade de 

identificar também algumas das principais embarcações da pesca artesanal e 

industrial no Brasil.
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Na Aula 6, vamos abordar o tema sobre a sustentabilidade. Você poderá 

observar também Código de Conduta para a Pesca Responsável, ou seja, o 

documento que permite observar o interesse dos envolvidos para conservar 

e utilizar racionalmente os recursos pesqueiros, além de buscar a consciência 

socioambiental. Também vamos falar sobre a proteção dos oceanos e, como 

você poderá contribuir neste processo.

Na Aula 7, você terá acesso aos termos empregados na Gestão dos Recursos 

Pesqueiros, como Plano de Gestão, ordenamento, administração. Conhecerá 

também algumas das Instituições responsáveis pela gestão dos recursos pes-

queiros no Brasil, ao longo de sua história.

Na Aula 8, iniciaremos uma nova temática na nossa disciplina: a aquicultura. 

Conheceremos um pouco da sua história e os principais conceitos envolvidos 

nessa atividade, considerada por muitos, como uma das principais fontes de 

alimento no futuro da humanidade. Vamos conhecer também os principais 

locais que se destacam na produção aquícola no mundo.

Na Aula 9, vamos continuar falando sobre aquicultura, agora mais especifi-

camente sobre a situação atual e expectativas futuras para essa atividade no 

Brasil. Você conhecerá ainda quais as principais espécies cultivadas e quais as 

regiões brasileiras com maior potencial e/ou responsáveis pelo maior volume 

de produção de pescado de cultivo em nosso país.

Por fim, na Aula 10, continuando nosso estudo sobre a aquicultura no Brasil, 

vamos conhecer as principais cadeias produtivas dessa atividade; identificar as 

principais espécies cultivadas e o seu potencial de crescimento, bem como os 

problemas comuns para as cadeias produtivas e ações prioritárias para o de-

senvolvimento da aquicultura brasileira. Finalizando, vamos conhecer também 

alguns aspectos da legislação aquícola brasileira.
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Projeto instrucional

Disciplina: Introdução à Pesca e Aquicultura (carga horária total: 60h).

Ementa: O que é Pesca? A pesca no Brasil e no mundo. Tipos e métodos 

de pesca. A pesca artesanal e industrial no Brasil. Sustentabilidade pesqueira 

nacional. A gestão da pesca no Brasil. Conceitos e evolução da aquicultura. 

Aquicultura brasileira. Produtividade aquícola brasileira.

Aulas Objetivos de aprendizagem Material Carga 
Horária 

1. O que é Pesca?

Conceituar pesca.
Entender as transformações ocorridas na pesca ao 
longo do tempo.
Identificar as principais características da atividade pesqueira.

Impresso 4 horas

2. A pesca no Brasil e no 
mundo

Conceituar mar, seus nutrientes e a sua importância 
para a atividade da pesca.
Conhecer os principais locais de pesca no Brasil e no mundo.

Impresso 4 horas

3. Tipos e métodos de 
pesca – Parte I

Definir tipos e métodos de pesca realizados no mundo 
a partir da classificação da Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).
Identificar os conceitos e métodos mais importantes 
empregados nas pescarias mundiais.

Impresso 6 horas

4. Tipos e métodos de 
pesca – Parte II

Definir tipos e métodos de pesca realizados no mundo a 
partir da classificação FAO – ISSCFG.
Distinguir redes de arremesso, redes de emalhar/enredar, 
armadilhas, linhas e anzóis, pesca por ferimento, pesca com 
máquina de sucção, artes de pesca diversas e de recreio.

Impresso 6 horas

5. A pesca artesanal e 
industrial no Brasil

Distinguir os sistemas de pesca existentes no Brasil.
Diferenciar a pesca artesanal da pesca industrial.
Reconhecer características de embarcações da pesca 
artesanal e da industrial no Brasil.

Impresso 6 horas

6. Sustentabilidade 
pesqueira nacional

Compreender os conceitos de sustentabilidade.
Aprender os primeiros passos para uma pesca sustentável.
Conhecer os procedimentos adotados dentro de uma 
embarcação para uma pesca sustentável.

Impresso 8 horas

7. A gestão da pesca 
no Brasil

Conhecer o conceito de gestão.
Conhecer os órgãos públicos brasileiros responsáveis 
pela gestão ambiental.
Entender o funcionamento da gestão participativa.

Impresso 8 horas

8. Conceitos e evolução 
da aquicultura

Aprender o conceito de aquicultura.
Conhecer os diferentes tipos de classificação da aquicultura.
Analisar a evolução da aquicultura no cenário mundial 
de acordo com o seu histórico e a necessidade de 
alimentos para a população mundial.

Impresso 4 horas
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9. Aquicultura brasileira
Conhecer o crescente avanço da aquicultura no Brasil.
Observar o potencial da aquicultura brasileira.
Conhecer as principais espécies cultivadas.

Impresso 6 horas

10. Produtividade 
aquícola brasileira

Conhecer o funcionamento e as necessidades dos 
principais cultivos brasileiros.
Compreender a necessidade do código de conduta 
responsável na aquicultura.
Compreender os principais objetivos de uma aquicultura 
sustentável.

Impresso 8 horas
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Aula 1 – O que é pesca? 

Objetivos 

Conceituar pesca.

Entender as transformações ocorridas na pesca ao longo do tempo.

Identifi car as principais características da atividade pesqueira.

1.1 Pesca
Podemos dizer, de forma simplifi cada, que pesca é uma atividade extrativista 

de organismos aquáticos, a qual tem o objetivo de capturar ou coletar o 

pescado (peixes, crustáceos, moluscos, algas, entre outros). Essa atividade é 

realizada, principalmente, para fi ns de alimentação, recreação, ornamentação, 

industrialização e pesquisa científi ca. 

Vejamos a defi nição de pesca de acordo com a legislação vigente:

LEI Nº 11.958, DE 26 DE JUNHO DE 2009 (Nova Lei da Pesca) 

Art. 2º

I – Recursos pesqueiros: os animais e os vegetais hidróbios (que vivem na 

água) passíveis de exploração, estudo ou pesquisa pela pesca amadora, de 

subsistência, científi ca, comercial e pela aquicultura.

III – Pesca: toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, apanhar, 

apreender ou capturar recursos pesqueiros.

Para melhor entendimento, leia 
o Código de Pesca Brasileiro 
que está no Decreto Nº 221, de 
28 de fevereiro de 1967. Esta 
legislação está disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/decreto-lei/del0221.
htm>. Acesso em: 21 abr. 2013.
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Agora, procure conceituar a palavra pesca, fazendo isso a partir de leituras na 

legislação Federal ou Estadual. Isso quer dizer que você terá que procurar as 

leis que defi nem o que é pesca no seu Estado. Portanto, além da legislação 

Federal citada anteriormente, você deverá procurar no site ofi cial do governo 

do seu Estado, qual o órgão responsável pelas políticas pesqueiras.

1.1.2 Pesca de subsistência e comercial
Na atividade da pesca, encontramos diferentes situações. Muitas pessoas têm 

a atividade da pesca como a única forma de sustentar a si e a sua família, 

outras sobrevivem não só da pesca, mas também de outras atividades, como 

agricultura e pecuária.

Quando a prática da atividade pesqueira é realizada apenas para o consumo 

da produção pelo pescador e sua família, chamamos essa prática de pesca 
de subsistência. A seguir estão exemplos de ferramentas e embarcações 

utilizadas neste tipo de pescaria.

1.1.1 Pesca e pescaria
Muitas vezes, utilizamos os termos pesca e pescaria como sinônimos, mas é 

preciso fazer uma diferença entre essas duas expressões. Pesca representa a 

própria ação de pescar, enquanto pescaria é tudo que envolve a ação de pes-

car: aparatos, indústria, ambiente, enfi m, tudo o que representa um conjunto 

de fatores presentes numa pescaria.

Vamos exemplifi car: Imagine alguém pescando sardinha. O ato da captura da 

sardinha você chama de pesca, enquanto a pescaria é o conjunto – o barco e 

seus equipamentos, os apetrechos de pesca, o ecossistema da sardinha etc.

Figura 1.1: Ferramentas e embarcações utilizadas na pesca de subsistência.
Fonte: Autoria Própria (2013).
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Nos casos em que as pessoas vendem o produto da sua pescaria ou pelo menos 

parte dessa produção para remunerar o seu trabalho, mesmo que a outra parte 

seja utilizada para o consumo familiar, chamamos essa prática de pesca comercial.

1.1.3 E como tudo começou?
Durante toda a história das sociedades humanas, o homem luta pela sua 

sobrevivência. No início, habitava as cavernas e era nômade, pois precisava 

sair em busca de alimentos (AFONSO-DIAS, [2008]). As origens da atividade 

pesqueira praticada pelo homem confundem-se com a sua própria história e, 

antes mesmo da agricultura, o homem já praticava a pesca ao extrair moluscos 

marinhos para a sua alimentação.

Na sua luta pela sobrevivência, o homem desenvolveu instrumentos que faci-

litassem sua coleta de pescado, o anzol. Estima-se que entre 30 e 40 mil anos 

passados o homem já utilizava esta ferramenta. Acredita-se que os primeiros 

anzóis foram de madeira.

As redes de pesca vieram logo em seguida e tanto o anzol quanto a rede de 

pesca já eram utilizados no fi m da pré-história. É claro que esses instrumentos 

de pesca não eram semelhantes aos que utilizamos hoje, assim como os locais 

onde o homem pescava. A pescaria normalmente ocorria em pequenos lagos, 

pois o homem só iniciou suas pescarias no oceano a partir da época do Império 

Romano. Foi nesse período que o peixe se tornou um alimento nobre. Esse 

fato estabeleceu as pescarias oceânicas.

O aumento do consumo de peixes pelas pessoas daquela época provocou 

também alterações nos destinos e também nas distâncias das pescarias. Por-

tanto, as embarcações começaram a se deslocar para lugares mais distantes 

da comunidade. Porém, como fariam para conservar o peixe? Nessa época, os 

gregos e os egípcios já conservavam o peixe com o sal. Além disso, os romanos 

também introduziram a prática do uso de azeite para conservar o pescado.

Com o tempo, já na Idade Média, os produtos pesqueiros começaram a ser 

utilizados como moeda de troca pelos senhores feudais e camponeses. Nessa 

época, não só o peixe, mas também o óleo extraído do peixe e a fabricação 

de redes para pescaria tornaram-se um negócio. Assim, podemos pensar que 

o agronegócio do peixe pode ter iniciado durante esse período.
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1.1.5 Evolução das pescarias
A evolução das pescarias esteve, na maioria das vezes, acompanhada da evo-

lução das técnicas de outros setores produtivos. Ou seja, as novas tecnologias 

produzidas pelo homem para outros segmentos da sociedade acabaram sendo 

incorporadas e/ou adaptadas ao segmento da pesca.

Como vimos anteriormente, o início das atividades pesqueiras começou com 

a coleta de moluscos, depois foram introduzidos os primeiros instrumentos, 

como pedras, lanças, arpões e fl echas.
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1.1.4 O início da pesca no Brasil
No início, a pesca no Brasil era praticada pelos índios e foram eles que apresen-

taram aos portugueses muitas das técnicas de captura da época (SILVA, 1988). 

Os índios pescavam principalmente em rios e em áreas mais reservadas dos 

estuários. A partir das técnicas de pesca utilizadas pelos índios, os europeus 

e os escravos africanos adaptaram ou modifi caram essas técnicas.

As principais técnicas utilizadas pelos índios eram as fl echas, um tipo de anzol preso 

à linha feita com fi bra vegetal e a utilização do timbó (planta com efeito narcótico 

em peixes). Os currais de pesca também já eram utilizados naquela época.

A pesca da baleia, por exemplo, também foi um segmento importante. Além da 

carne para o consumo humano, o óleo era o principal produto dessa pes-caria. 

O óleo de baleia era utilizado na iluminação pública, mas também para cons-

trução das ruas e das casas, como liga para massas utilizadas nas construções 

dos imóveis e para ceras que eram utilizadas na confecção de velas.

Caracterize como a pesca é praticada na sua região (tipos de embarcações, 

espécies capturadas, número de pescadores etc.).
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Com a Revolução Industrial, surgiu a máquina a vapor, que logo depois foi utili-

zada nas embarcações. Com isso, as embarcações não dependem mais apenas 

de remos e velas. Permitindo assim que elas pudessem também navegar por 

longas distâncias na zona costeira ou mesmo em águas continentais de forma 

mais rápida. Além disso, o avanço dos processos industriais podem também 

mecanizar equipamentos de auxílio à pesca, como os guinchos, que podem 

lançar e recolher de forma mais rápida as redes, linhas e armadilhas de pesca.

Os avanços tecnológicos permitiram a criação de novas técnicas de pesca, 

assim como a criação de novos materiais que confeccionam artes de pesca 

e novos métodos de conservação dos alimentos foram inseridos no processo 

das pescarias. Isso fez com que a indústria pesqueira iniciasse um processo de 

consolidação, como um segmento econômico importante para a sociedade.

Outra fase importante na evolução da pesca foi a utilização da tecnologia na 

área militar naval. Muitas pesquisas que geraram tecnologia, principalmente 

durante a Segunda Grande Guerra Mundial, foram transferidas para o meio civil 

e utilizadas por vários segmentos econômicos, como é o caso dos sonares para 

identifi cação de cardumes, tipos de solos e relevos oceânicos. 

Assim, o avanço tecnológico permitiu a utilização de mais ferramentas que 

permitem o aumento na captura do pescado. Surgindo um novo conceito 

chamado de pesca industrial, ou seja, pescarias que utilizam embarcações de 

grandes dimensões, com motores mais potentes, geralmente equipadas com 

ferramentas que permitem a identifi cação dos cardumes e, equipadas tam-

bém com também com apetrechos de pesca em maior quantidade, além de 

compartimentos para a conservação e/ou benefi ciamento do pescado, como 

você pode observar na fi gura a seguir, que apresenta a maior capacidade das 

embarcações industriais para a captura do pescado.

Figura 1.2: Embarcações engajadas na pesca industrial.
Fonte: <http://www.clubofmozambique.com/pt/sectionnews/data/economia/pesca-industrial.jpg>; <http://1.bp.blogspot.
com/-qpE1BLucaOk/TtxTeThed3I/AAAAAAAACFI/pCj1QB9Ltaw/s1600/rededearrasto+1.jpg>. Acesso em: 12 nov. 2013.

HISTÓRIA da pesca. A pesca 
desde a pré-história. 
[2012]. Disponível em: <http://
www.vaprapesca.com.br/
Brasil/Links/hist_pesca.htm>. 
Acesso em:  11 out. 2008.
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Resumo

Nesta primeira aula, você estudou o conceito de pesca, viu que ela é uma 

atividade extrativista e um importante segmento econômico que gera em-

prego, trabalho e renda. Você estudou também que o homem já praticava 

a pesca mesmo antes da agricultura e que, com o passar dos séculos, as 

pescarias começaram a fi car mais distantes da costa, necessitando, com isso, 

do aprimoramento das embarcações, dos materiais de pesca e das técnicas de 

conservação do pescado a bordo. Com a Revolução Industrial, novas tecnolo-

gias foram incorporadas à atividade, como a introdução de materiais sintéticos 

na confecção dos apetrechos e das novas tecnologias de captura.

Atividade de aprendizagem

Com suas palavras, construa um texto sobre a evolução da pesca até os dias atuais.
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Aula 2 – A pesca no Brasil e no mundo

Objetivos

Conceituar mar, seus nutrientes e a sua importância para a atividade 

da pesca.

Conhecer os principais locais de pesca no Brasil e no mundo.

2.1 Alguns conceitos importantes
Na primeira aula, você aprendeu algumas defi nições, pôde identifi car as prin-

cipais características da pesca e compreender suas principais transformações 

ocorridas nos últimos tempos. Iremos agora iniciar a nossa aula com uma série 

de conceitos necessários para o entendimento de como funciona a atividade 

de pesca, essa temática está subdividida em três partes: o mar, seus nutrientes 

e as correntes marítimas.

2.1.1 Características do mar
a) Mar territorial
Devido à importância e às riquezas do mar, todo país marítimo preocupa-se 

em garantir para si uma parte do mar que banha o seu território. Essa parte do 

mar chama-se mar territorial e compreende uma faixa de 12 milhas marítimas 

de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral continental. 

b) Zona contígua 
É a faixa que se estende de 12 a 24 milhas marítimas, contadas a partir das 

linhas de base que servem para medir o mar territorial. Nesta zona, o país 

poderá tomar as medidas de fi scalização necessárias para evitar as infrações 

às leis e aos regulamentos alfandegários, fi scais, de imigração ou sanitários, 

no seu território ou no seu mar territorial.

c) Zona econômica exclusiva – ZEE
Zona econômica exclusiva é aquela onde cada nação possui direitos exclusivos 

sobre os recursos de suas águas oceânicas. Está localizada entre 0 e 200 milhas 
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da costa litorânea. Compreende uma faixa que se estende das 12 às 200 

milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir 

a largura do mar territorial.

As defi nições citadas se encontram na lei Nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993.

Na fi gura a seguir, você pode visualizar a divisão das águas jurisdicionais bra-

sileiras, isso vai facilitar sua compreensão, aproveite!

Figura 2.1: Localização das águas jurisdicionais brasileiras.
Fonte:<http://www.ambito-juridico.com.br/arquivos_sisweb/Image/4085-1.JPG>. Acesso em: 28 mar. 2011.

d) Relevo submarino
O relevo submarino é subdividido em quatro partes: plataforma continental, 

talude, região abissal e região pelágica.

e) Plataforma continental
A plataforma continental pode ser defi nida como a continuação do continente, 

mesmo submerso. Sua profundidade média é de 0 a 200 m, o que signifi ca 

que a luz solar infi ltra-se na água, gerando condições propícias à atividade 

biológica e ocasionando uma grande importância econômica para a atividade 

da pesca (CRESPO; OLIVEIRA, 1999). 

f) Talude
Desnível abrupto de 2 a 3 km de profundidade. É o fi m do continente. Está 

situado entre a borda marítima da plataforma continental e as profundezas 

oceânicas, formando um desnível abrupto da ordem de 200 a 2.000 m, onde 

se localizam os canhões submarinos, que são vales profundos e de paredes 

abruptas. Constitui o verdadeiro limite dos oceanos.
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g) Região pelágica
É o relevo submarino propriamente dito, com planícies, montanhas e depressões. 

É constituída pelas bacias oceânicas e as cristas ou dorsais oceânicas, sendo que 

o início dessa região é o limite inferior do talude continental. Localiza-se a cerca 

de 2.000 a 5.000 m de profundidade.

h) Região abissal
Quando ocorre aparece junto ao talude. Essa região é conhecida também como 

a região dos abismos submarinos ou fossas submarinas, depressões longas e es-

treitas que chegam a alcançar mais de 10 km de profundidade. É a porção menos 

conhecida do relevo marinho e ocupa apenas 3.4% da área total dos oceanos.

Figura 2.2: Descrição do relevo submarino.
Fonte: Ilustrado por Ian Medeiros.

2.1.2 Organismos marinhos: o plâncton
O plâncton representa o conjunto de todos os seres vivos fl utuantes que são 

levados pelas correntezas marinhas. Eles não possuem órgãos de locomoção 

e, quando os têm, são rudimentares. De modo geral, existem duas categorias 

de seres planctônicos: o fi toplâncton e o zooplâncton.

a) Fitoplâncton
É constituído pelos produtores, ou seja, os seres autotrófi cos, que desempe-

nham um grande papel na cadeia alimentar marinha. As algas são os principais 

representantes dessa categoria.

b) Zooplâncton
É constituído por organismos heterotrófi cos (organismos que não produzem o 

próprio alimento), como microcrustáceos, larvas de peixe, protozoários (ex. algas), 

Introd_Pesca_Aquic_Livro.indb   23Introd_Pesca_Aquic_Livro.indb   23 20/11/14   11:2320/11/14   11:23



a

c

b

Introdução à Pesca e Aquiculturae-Tec Brasil 24

insetos, pequenos anelídeos (ex. minhocas) e até caravelas (organismo marinho). 

São os microrganismos de origem animal.

Na fi gura que segue, você pode observar os organismos fi toplanctônicos (b) 

e os organismos zooplantônicos (c). Observe também na imagem de satélite 

(a) a coloração da água modifi cada pelas atividades do fi toplâncton, que são 

capazes de realizar a fotossíntese, ou seja, o processo físico-químico realizado 

pelos seres clorofi lados para obtenção do seu próprio alimento, que resulta no 

fornecimento de grandes quantidades de oxigênio para as águas oceânicas e 

também para a atmosfera.

Figura 2.3: Organismos marinhos (fi toplâncton e zooplâncton).
Fonte: (a) <http://3.bp.blogspot.com/-qeVNBFqkcR4/T1__PUpjj4I/AAAAAAAABJM/h8gSaMq4wxY/s320/250px-Phyto-
plankton_SoAtlantic_20060215.jpg>; (b) <http://3.bp.blogspot.com/-29yxQ9VxpdM/T1__l9BuMLI/AAAAAAAABJU/
NIMuuMk8ka8/s1600/fi toplancton2.jpg>; (c) <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Phytoplankton_
Lake_Chuzenji.jpg>. Acesso em: 30 abr. 2014.
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2.1.3 Correntes oceânicas
As correntes são geradas pelo efeito de rotação da Terra, o vento, a forma 

das bacias oceânicas, e são responsáveis por manter os oceanos em constante 

movimento, transportando grandes massas d’água, com distintas tempera-

turas, densidades e salinidades, de uma região para outra, produzindo uma 

suavização nos climas das localidades próximas às zonas costeiras.

A distribuição mundial das correntes oceânicas revela uma correlação 

entre as circulações oceânicas e atmosféricas nas baixas e médias latitudes 

(SCHMIEGELOW, 2004).

a) Ressurgência
A ressurgência é o nome dado ao fenômeno provocado por uma corrente de 

água fria, que se desloca em um nível profundo, e que ao chegar à costa afl ora 

e se aquece, resultante tanto dos raios solares como da corrente de água. A 

corrente é rica em nutrientes, fazendo parte da cadeia alimentar de animais 

microscópicos, que por sua vez servem de alimento para outros maiores. O 

fenômeno da ressurgência faz com que os nutrientes cheguem até a superfície 

e também fi quem em todas as camadas da água.

b) Corrente do Brasil
A Corrente Equatorial Sul divide-se entre 7° e 17° sul, dependendo da estação 

do ano, escoando para sudoeste paralela à costa do Brasil até a costa do Uru-

guai a cerca de 35° S, já com o nome de Corrente do Brasil, onde se confronta 

com a Corrente das Malvinas. Neste ponto de convergência, as duas correntes 

correm para leste incorporando-se à corrente do Atlântico Sul (Figura 2.4).

c) Corrente das Malvinas
A Corrente Falkland ou das Malvinas é originada pela corrente do Cabo Horns na 

parte norte da passagem de Drake. Ao passar pelo estreito, a corrente desvia para 

o norte, passando entre o continente e as Ilhas Falkland ou Malvinas e acompa-

nha a costa da América do Sul até confrontar-se com a Corrente do Brasil, perto 

da latitude de 36° S, próxima à desembocadura da bacia de La Plata (Figura 2.4).
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Figura 2.4: Distribuição das correntes oceânicas no oceano Atlântico.
Fonte: Ilustrado por Ian Medeiros.

Por que os oceanos podem infl uenciar ecossistemas e o clima de todo o planeta?

2.2  Nutrientes na água e as
correntes oceânicas

De toda a área dos oceanos, apenas 10% é produtiva. Dessa área produtiva, 

somente 9,9% correspondem às plataformas continentais e 0,1% às zonas 

de ressurgências, também contíguas à costa. Os 90% restantes são quase 

absolutamente desérticos. Conclui-se que as áreas costeiras são 5 vezes mais 

produtivas que o oceano no seu todo e que as áreas de ressurgência são em 

média 50 vezes mais produtivas, podendo alcançar produtividade 75 vezes 

maior que a do oceano (CRESPO; OLIVEIRA, 1999).
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A maior parte da produção pesqueira se dá dentro das 200 milhas próximas 

da terra (ZEE), o que torna os recursos pesqueiros muito suscetíveis aos efeitos 

das atividades humanas.

A Figura 2.5 evidencia que a produtividade primária (número de organismos 

autotrófi cos por área ou volume) do Hemisfério Norte é superior à do Hemis-

fério Sul, o que explica o fato do Atlântico Norte ser bem mais produtivo, em 

termos de pesca, que o Atlântico Sul. As áreas mais escuras são aquelas de 

maior presença de nutrientes, consequentemente, mais fi to/zooplâncton e, 

portanto, mais pescarias.

Figura 2.5:  Visão global da distribuição geográfi ca da produção primária (fi toplâncton) 
dos oceanos, representada pelas áreas sombreadas.

Fonte: Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 1994 (apud CADDY; GRIFFITHS, 1996).

Resumo

Nesta aula, você teve acesso a informações sobre a importância dos oceanos 

para a vida na Terra. Pôde observar também como os oceanos podem infl uen-

ciar os ecossistemas e o clima de todo o planeta. Aprendeu ainda os conceitos 

necessários para o entendimento de como funciona a atividade de pesca, o 

relevo submarino e as áreas jurisdicionais.

Veja mais informações 
consultando o link sobre a 
Amazônia Azul, no site da 
Marinha do Brasil. Disponível 
em: <http://www.mar.mil.
br/menu_v/ccsm/temas_
relevantes/am_azul_mb.htm>. 
Acesso em: 20 nov. 2013.

Acesse o endereço eletrônico a 
seguir e consulte as informações 
sobre os recursos pesqueiros 
brasileiros. Disponível em: 
<http://www.ibama.gov.
br/institucional/recursos-
pesqueiros>. Acesso em: 20 
nov. 2013.
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 Atividade de aprendizagem 

1. Quais as causas da ressurgência e como ela afeta as zonas de pesca no mundo?

2. Por que o Peru tem a maior produção de pescado das Américas?

3. Qual o nome das duas correntes quentes que banham o litoral do Brasil 

e como elas interferem na produção pesqueira?

4. Qual a importância da corrente das Malvinas nas áreas de pesca das regi-

ões sul e sudeste do Brasil?
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Aula 3 –  Tipos e métodos de pesca – 
Parte I 

Objetivos

Defi nir tipos e métodos de pesca realizados no mundo a partir da 

classifi cação da Organização das Nações Unidas para Alimentação 

e Agricultura (FAO).

Identifi car os conceitos e métodos mais importantes empregados 

nas pescarias mundiais.

3.1 Classifi cação da FAO – ISSCFG
 O processo de avaliação e de gestão dos recursos pesqueiros parte do co-

nhecimento e do uso devido dos aparelhos de pesca e da prática responsável 

por parte das comunidades pesqueiras, como elementos fundamentais para 

construção de um sistema de ordenação efi caz.

Dessa maneira, em 1990, a FAO publicou o documento International Standart 
Statistical Classifi cation of Fishing Gear (ISSCFG). Devido à grande variedade 

de tipos e métodos, as artes de pesca foram condensadas em categorias pa-

dronizadas com a fi nalidade de facilitar a coleta de dados e posterior avaliação 

estatística (NÉDÉLEC; PRADO, 1990).

A seguir, apresentamos o resumo de algumas dessas categorias e subdivisões.

Quadro 1:  Tipos de artes e métodos de pesca.
Classifi cação estatística internacional uniformizada das artes de pesca – Parte I

CATEGORIA ABREVIATURA CÓDIGO

REDES DE CERCAR 01.0.0

• Rede de cerco com retenida (carregadeira) PS 01.1.0

 – Rede de cerco com retenida operada por um navio PS1 01.1.1

 – Rede de cerco com retenida operada por dois barcos PS2 01.1.2

• Rede de cerco sem retenida (lâmpara) LA 01.2.0
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CATEGORIA ABREVIATURA CÓDIGO

REDES ENVOLVENTES-ARRASTANTES 02.0.0

• Rede envolvente-arrastante de içar para a praia SB 02.1.0

• Rede envovente-arrastante de içar para bordo SV 02.2.0

 – Rede de cerco dinamarquês SDN 02.2.1

 – Rede de cerco escocês SSC 02.2.2

 – Rede envolvente-arrastante de parelha SPR 02.2.3

REDES DE ARRASTAR 03.0.0

• Rede de arrasto pelo fundo 03.1.0

 – Rede de arrasto pelo fundo de vara TBB 03.1.1

 – Rede de arrasto pelo fundo com portas OTB 03.1.2

 – Rede de arrasto pelo fundo de parelha PTB 03.1.3

 – Rede de arrasto pelo fundo de lagostins TBN 03.1.4

 – Rede de arrasto pelo fundo de camarões TBS 03.1.5

• Rede de arrasto pelágico 03.2.0

 – Rede de arrasto pelágico com portas OTM 03.2.1

 – Rede de arrasto pelágico de parelha PTM 03.2.2

 – Rede de arrasto pelágico de camarões TMS 03.2.3

• Redes de arrasto germinadas com portas OTT 03.3.0

DRAGAS 04.0.0

• Draga rebocada por embarcação DRB 04.1.0

• Draga de mão DRH 04.2.0

REDES DE SACADA 05.0.0

• Rede de sacada portátil LNP 05.1.0

• Rede de sacada operada de embarcação LNB 05.2.0

• Rede de sacada operada de terra LNS 05.3.0

Fonte: Leite (1991).
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Figura 3.1:  Métodos e artes de pesca – rede de cerco com retenida
operada por dois barcos.

Fonte: Nédélec e Prado (1990).

3.1.2 Redes envolventes-arrastantes
É uma arte de pesca que é normalmente largada a partir de uma embarcação, 

podendo ser manobrada a partir da própria embarcação. A técnica de captura 

consiste em cercar uma superfície de água com uma rede muito comprida, a 

qual pode estar dotada de um saco colocado normalmente no centro da rede.

3.1.1 Redes de cercar
É uma arte de pesca de superfície utilizada na captura de espécies pelágicas, 

ou seja, organismos que habitam a coluna d’água e não dependem do fundo 

para sobreviver. É uma arte de pesca que frequentemente possui um grande 

desenvolvimento vertical e em que o processo de captura consiste em envolver 

o peixe pelos lados e por baixo, impedindo a sua fuga pela parte inferior da 

rede, mesmo quando operada em águas profundas.

Figura 3.2: Métodos e artes de pesca – redes envolventes-arrastantes.
Fonte: Nédélec e Prado (1990).
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3.1.3 Redes de arrastar
Tipo de arte de pesca rebocada que é constituída por um corpo de forma 

aproximadamente cônica, fechado por um saco e prolongado por asas até a 

boca (abertura). O princípio de funcionamento das redes de arrasto baseia-se 

na fi ltração. A rede de arrasto constitui um fi ltro que, em movimento na água, 

captura as espécies que se acumulam no saco da rede. 

Figura 3.3: Métodos e artes de pesca – rede de arrasto pelo fundo com portas.
Fonte: Nédélec e Prado (1990).

3.1.4 Dragas
É um termo genérico utilizado para se referir às artes de pesca rebocadas, a 

pé ou por embarcações, sobre o fundo para a captura de moluscos bivalves. 

São artes constituídas por um saco de rede cuja abertura está ligada a uma 

estrutura rígida, de forma e dimensões variáveis dotada, na parte inferior, de 

um painel com ou sem dentes, que revolve o fundo.

Figura 3.4: Métodos e artes de pesca – draga rebocada por embarcação.
Fonte: Nédélec e Prado (1990).
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3.1.5 Redes de sacada
É uma rede operada à mão ou mecanicamente, a partir de terra ou de embar-

cações, constituída por um pano de rede horizontal ou por um saco com forma 

de paralelepípedo, piramidal ou cônica, com a abertura virada para cima. A 

rede é submergida à profundidade desejada e são içadas na vertical, à mão ou 

mecanicamente, a partir de terra ou de embarcações.

Figura 3.5: Métodos e artes de pesca – redes de sacada.
Fonte: Nédélec e Prado (1990).

Resumo

Nesta aula, você estudou alguns tipos de aparelhos de pesca utilizados no 

mundo e no Brasil, como redes de cercar, redes envolventes-arrastantes, redes 

de arrasto, dragas e redes de sacada. Você viu também que a FAO resumiu 

todas as artes em um documento publicado e revisado em 1990 com o título 

International Standart Statistical Classifi cation of Fishing Gear (ISSCFG) e devido 

à grande variedade de tipos e métodos, as artes de pesca foram condensadas 

em categorias padronizadas com a fi nalidade de facilitar a coleta de dados e 

posterior avaliação estatística.

Atividade de aprendizagem 

1. Identifi que, através de informações junto a pescadores e/ou profi ssionais da 

área, se há ocorrência de artes e métodos de pesca na sua região que constem 

da relação dessa categoria da ISSCFG/FAO estudada anteriormente, listando 

e detalhando cada um deles.
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Aula 4 –  Tipos e métodos de pesca – 
Parte II 

Objetivos

Defi nir tipos e métodos de pesca realizados no mundo a partir da 

classifi cação FAO – ISSCFG.

Distinguir redes de arremesso, redes de emalhar/enredar, armadilhas, 

linhas e anzóis, pesca por ferimento, pesca com máquina de sucção, 

artes de pesca diversas e de recreio.

4.1 Classifi cação da FAO – ISSCFG – Parte II
Na aula anterior, você estudou alguns tipos de aparelhos de pesca utilizados no 

mundo e no Brasil, de acordo com a FAO a partir do documento International 
Standart Statistical Classifi cation of Fishing Gear – ISSCFG (em português, sig-

nifi ca Classifi cação Estatística Internacional Uniformizada das Artes de Pesca), 

como  redes de cercar, redes envolventes-arrastantes, redes de arrasto, dragas 

e redes de sacada.

Nesta aula, daremos continuidade à descrição das categorias defi nidas pela 

FAO e estudaremos as redes de arremesso, redes de emalhar/enredar, arma-

dilhas, linhas e anzóis, pesca por ferimento, pesca com máquina de colheita, 

artes de pesca diversas e de recreio. Veja, a seguir, o resumo da segunda parte 

dessas categorias e subdivisões (Quadro 1).

Quadro 1:  Tipos de artes e métodos de pesca.
Classifi cação estatística internacional uniformizada das artes de pesca – Parte II

CATEGORIA ABREVIATURA CÓDIGO

REDES DE ARREMESSO 06.0.0

• Tarrafa de mão FCN 06.9.0

REDES DE EMALHAR E ENREDAR 07.0.0

• Rede de emalhar fundeada GNS 07.1.0

• Rede de emalhar de deriva (boieira) GND 07.2.0

• Rede de emalhar envolvente GNC 07.3.0

• Rede de tresmalho GTR 07.5.0
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4.1.1 Redes de arremessso
Trata-se de artes de pesca de lançar, utilizadas em águas pouco profundas e opera-

das a pé ou a partir de uma embarcação. Estas redes são normalmente de dois tipos:

a) redes que, ao caírem sobre os peixes, se fecham mantendo as presas no 

seu interior (tarrafas);

b) estruturas rígidas semelhantes a armadilhas, dotadas de uma ou duas 

aberturas, a inferior bastante maior que a superior. 

Há algum tipo dessas redes usadas na sua região? Quais são as principais 

espécies capturadas?

CATEGORIA ABREVIATURA CÓDIGO

ARMADILHAS 08.0.0

• Pote, Covo, Cangalha, Manzuá FPO 08.2.0

• Barreira, Barragem, Estacada FWR 08.5.0

LINHAS E ANZÓIS 09.0.0

• Linha simples e de vara (manual) LHP 09.1.0

• Linha simples e de vara (mecanizada) LHM 09.2.0

• Espinhel fundeado LLS 09.3.0

• Espinhel derivante LLD 09.4.0

• Linha de corrico (corso) LTL 09.6.0

PESCA POR FERIMENTO 10.0.0

• Arpão HAR 10.1.0

PESCA COM MÁQUINAS DE COLHEITA 11.0.0

• Bomba HMP 11.1.0

• Draga mecânica HMD 11.2.0

ARTES DE PESCA DIVERSAS MIS 20.0.0

ARTES DE PESCA DE RECREIO RG 25.0.0

Fonte: Leite (1991).
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A rede de emalhar fundeada 
é constituída por três panos 
de rede sobrepostos, os 
dois exteriores idênticos e 
com grandes malhas e, o 
interior (miúdo), mais alto, de 
malhagem menor. As redes de 
tresmalhos são muito efi cazes, 
porém muito pouco seletivas.
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4.1.2 Redes de emalhar e enredar
É uma arte de pesca constituída por vários panos de rede de emalhar, ligados topo a 

topo e que se colocam verticalmente na água, estendidos entre um cabo superior de 

fl utuação (tralha das boias) e um cabo inferior de lastragem (tralha dos chumbos).

De acordo com a pescaria a que se destinam e o armamento utilizado, podem 

ser utilizadas para pescar em superfície (redes de emalhar derivantes, que se 

deslocam de acordo com a movimentação das correntes, sem contato com o 

fundo), na coluna de água ou no fundo (redes de emalhar fundeadas de fundo).

Figura 4.1: Rede de emalhar de deriva (boieira).
Fonte: Nédélec e Prado (1990).

4.1.3 Armadilhas
É termo genérico dado às artes de pesca nas quais os peixes, moluscos ou crustá-

ceos entram (potes, covos, manzuás) e de onde a saída é difícil ou impossível. São 

construídas de materiais e formas diversas, com uma ou várias entradas, bocas ou 

sangas. São normalmente colocadas sobre o fundo isoladamente ou em grupo, com 

ou sem isca e sinalizadas à superfície através de puxadeiras e boias de sinalização.

Figura 4.2: Armadilhas de pesca.
Fonte: Nédélec e Prado (1990).
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4.1.4 Linhas e anzóis
O anzol é um dos mais antigos instrumentos de pesca utilizado pelo homem, 

como você pôde observar na Aula 1 (O que é pesca?). O seu aspecto evoluiu 

rapidamente e a sua forma atual mantém-se praticamente constante há muito 

tempo, ao contrário dos materiais empregados na sua fabricação. Os anzóis 

podem ser simples, duplos ou triplos e de diversas formas: direitos, torcidos ou 

invertidos e, a sua escolha para a pesca, varia um pouco com a experiência, em 

função da espécie a ser capturada e também do seu comportamento.

Figura 4.3: Linha simples e anzol.
Fonte: Nédélec e Prado (1990).

4.1.5 Pesca por ferimento
Trata-se de artes de pesca destinadas a matar, ferir ou arpoar peixes ou mo-

luscos, como por exemplo, arpões, lanças, fl echas, bicheiros etc. Podem ser 

utilizadas a pé ou a partir de uma embarcação e lançadas à mão ou através de 

um lançador mecânico ou explosivo. Os arpões são, fundamentalmente, utili-

zados para a captura de espécies de grandes dimensões, como por exemplo, 

a caça a baleias e a pesca aos espadartes.

4.1.6 Pesca com máquinas de colheita
São artes de pesca relativamente modernas e de elevada efi ciência, usadas para 

extrair as presas da água por bombeamento direto ou seleção forçada. O seu 

uso está, todavia, limitado a um reduzido número de espécies.

Figura 4.4: Bomba sugadora.
Fonte: Nédélec e Prado (1990).
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Para saber mais sobre artes e 
métodos de pesca, (assunto das 
duas últimas aulas), acesse o 
site da FAO - Organização das 
Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação, no seguinte 
endereço eletrônico: <http://
www.fao.org/docrep/fi eld/003/
AB486P/AB486P06.htm>. 
Acesso em: 22 nov. 2013.
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4.1.7 Artes de pesca diversas
Neste grupo inclui-se uma grande variedade de artes e métodos de pesca 

ainda não especifi cados ou baseados em princípios mistos. Como exemplo, 

indicam-se as redes móveis (ainda não especifi cadas); venenos e explosivos; 

animais amestrados e pesca elétrica, entre outros. 

4.1.8 Artes de pesca de recreio
São artes de pesca utilizadas no âmbito da pesca lúdica e da pesca turística no 

mar ou no continente. Esta pesca é efetuada, quase que em exclusivo, com linhas 

e anzol com ou sem vara e molinete, uma vez que, normalmente, o único tipo 

de pesca legalmente permitido no âmbito da pesca lúdica é a pesca de anzol.

Resumo

Nesta aula, você estudou outros tipos de aparelhos de pesca utilizados no mun-

do, no Brasil e quais as principais espécies capturadas. Viu também que esses 

aparelhos são utilizados no ambiente marinho ou de água doce, em áreas rasas 

ou de grandes profundidades e, que capturam diversos tipos de organismos na 

superfície ou no fundo, peixes individuais ou cardumes. Concluímos assim o es-

tudo da descrição das categorias defi nidas da FAO em que conhecemos as redes 

de arremesso, redes de emalhar/enredar, armadilhas, linhas e anzóis, pesca por 

ferimento, pesca com máquina de sucção, artes de pesca diversas e de recreio.

Atividade de aprendizagem 

Com base nas informações já coletadas junto a pescadores e/ou profi ssionais 

da área, caracterize as principais artes e métodos de pesca utilizados na sua 

região, detalhando possíveis métodos que não constem da lista da ISSCFG/FAO.
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Aula 5 –  A pesca artesanal e industrial 
no Brasil 

Objetivos

Distinguir os sistemas de pesca existentes no Brasil.

Diferenciar a pesca artesanal da pesca industrial.

Reconhecer características de embarcações da pesca artesanal e da 

industrial no Brasil.

5.1 Os tipos de pesca
No Capítulo II (Defi nições), o Artigo 2º, Item III da Lei N.º 11.959, de 29 de 

junho de 2009, defi ne por pesca “toda operação, ação ou ato tendente a 

extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros” (BRASIL, 

2009, p. 1). Porém, há vários outros documentos que têm alguma defi nição 

em linhas gerais, as quais podem ser agrupadas quanto ao local onde se realiza 

a atividade ou mesmo por questões legais.

Para ampliar os seu conhecimento, você poderá acessar o site abaixo, que trata 

da Lei 11.959, de 29 de junho de 2009, a qual dispõe sobre a Política Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades 

pesqueiras, revoga a Lei N.º 7.679, de 23 de novembro 1988, e os dispositivos 

do Decreto-Lei N.º 221, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências:

Pesca de subsistência – É a pesca exercida com o objetivo de obtenção de 

alimento e não tem finalidade comercial, eventualmente pode ocorrer 

excedente na produção. É praticada com técnicas rudimentares.
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Com base nas informações contidas acima, identifi que, na sua região, a exis-

tência dos diferentes tipos de pesca, caracterizando cada uma delas.

5.1.1 Quanto à intensidade ou escala
Quanto à intensidade, a pesca pode ser classifi cada como artesanal ou indus-

trial. Esses dois tipos de pesca fazem parte da realidade brasileira.

5.1.1.1 Pesca artesanal
A pesca artesanal também conhecida como de pequena escala, contempla 

tanto as capturas com o objetivo associado à obtenção de alimento para as 

famílias dos participantes, como o da pesca com o objetivo essencialmente 

comercial (DIAS NETO; DORNELLES, 1996).

No caso da dupla fi nalidade, o material de pesca, apetrechos (qualquer objeto 

necessário para a execução de algo, como neste caso a pesca) e até a embarcação 

utilizada é construída pelos próprios pescadores. Na pesca com objetivos exclusi-

vamente comerciais, as embarcações de médio porte são adquiridas em pequenos 

estaleiros, com propulsão motorizada ou não, casco dominantemente de madeira 

e equipamento básico de navegação. Neste caso, os apetrechos e insumos são 

adquiridos no mercado local e a área de atuação, é muitas vezes próxima da costa 

ou nos rios mais próximos da região de moradia.

A pesca artesanal ocorre no litoral brasileiro, nas áreas costeiras, em baías, 

estuários, manguezais e litoral adjacente. 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.
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Para melhor o seu 
entendimento, leia os sites 
indicados:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/
Pesca_industrial>. Acesso em: 
21 dez. 2013.
<http://www.sepaq.pa.gov.br/>. 
Acesso em: 21 dez. 2013.
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Figura 5.1: Atividade da pesca artesanal na região Amazônica.
Fonte: <https://comunicabuzios.fi les.wordpress.com/2011/06/escultura-tres-pescadores992_foto-sergio-quissak-c2ae.jpg>. 
Acesso em: 22 nov. 2013.

5.1.1.2 Pesca industrial
É a captura de pescado, utilizando embarcações de maiores dimensões, geral-

mente bem equipadas, dispondo de grandes redes, grande número de anzóis 

ou de armadilhas, uma vez que este tipo de pesca está associado à pesca 

longínqua e, por vezes, à pesca costeira. Algumas embarcações possuem os 

equipamentos necessários para congelamento e a conservação do pescado. 

Nesse tipo de pesca são utilizadas as técnicas mais modernas de cerco, arrasto 

ou outras, e ainda ecossondas ou sonar para localização dos cardumes. 

Na pesca industrial, a empresa privada é proprietária tanto das embarcações como 

dos petrechos de pesca. Os pescadores em geral têm carteira assinada e são fun-

cionários da empresa. Essa pesca é organizada em diversos setores e, em alguns 

casos, integra verticalmente a captura, o benefi ciamento e a comercialização.
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Figura 5.2: Atividades da pesca industrial no Brasil.
Fonte: (a) <http://envolverde.com.br/portal/wp-content/uploads/2011/08/168.jpg>;
(b) <http://farm1.static.fl ickr.com/28/103404208_2f2fa06520.jpg>;
(c) <http://emc.viaeptv.com/dbimagens/20091216151520.jpg>. Acesso em: 21 dez. 2013.

A pesca industrial no Brasil ocorre em parte na plataforma continental e também 

nos taludes continentais, principalmente nas regiões Sudeste e Sul. A presença 

da pesca industrial nos estados do Pará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul é mais evidente que nos demais estados, 

além de apresentar maiores índices de produção.

a b

c

Identifi que, na sua região, a existência desses dois tipos de pesca, caracteri-

zando cada um deles.
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5.1.2 Quanto ao local em que se realiza
Quanto ao local em que se realiza, a pesca pode ser classifi cada como pesca 

continental, pesca costeira, pesca oceânica. 

5.1.2.1 Pesca continental
A pesca de captura continental pode ocorrer em lagos, rios, açudes e estuários. 

A diversidade de organismos e de artes de pesca é maior na região Norte 

do país. O meio hídrico de água doce sofre pelas consequências ambientais 

devido à poluição e aos represamentos dos rios, que impedem a migração e 

reprodução dos peixes.

5.1.2.2 Pesca costeira
Ocorre a pouca distância do continente, aproximadamente 20 milhas da costa. 

As profundidades são normalmente reduzidas, geralmente limitadas à plata-

forma continental. A pesca costeira é mais praticada no Brasil. 

5.1.2.3 Pesca oceânica
Ocorre em mar aberto, geralmente acima de 50 milhas da costa. As pro-

fundidades são extremas, sofre infl uência das correntes, ventos e fenômenos 

meteorológicos. Destina-se, principalmente às capturas dos peixes pelágicos 

– atuns e afi ns e alguns demersais. É na região oceânica onde normalmente 

ocorre a pesca industrial, mas em muitas vezes, barcos artesanais também 

estão presentes na área.

Seguindo o modelo das atividades anteriores, identifi que, na sua região, a exis-

tência dos diferentes tipos de pesca em função do local em que são realizadas, 

caracterizando cada uma delas.

5.2 Embarcações pesqueiras
No Brasil, apesar da grande variedade em número e modelo, é fácil a identifi cação 

de embarcações utilizadas na pesca artesanal: casco de madeira: a propulsão pode 

ser a vela, vela e motor e só motor; acondicionamento do pescado com gelo.
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5.2.1 Propulsão: a vela ou a motor
As embarcações a vela têm características artesanais, porém nem todas que 

são propulsionadas a motor, são industriais.

Figura 5.3: Embarcação a vela utilizada na pesca.
Fonte: Ilustrado por Ian Medeiros.

5.2.2  Equipamentos de navegação e
máquinas de convés

Os instrumentos de navegação utilizados na pesca artesanal limitam-se à 

agulha magnética e, mais recentemente, ao GPS. Quanto a equipamentos e 

máquinas de auxilio a pesca presentes nos conveses das embarcações artesanais, 

normalmente estão ausentes. também não possuem sistema de congelamento a 

bordo ou mesmo sistema autônomo de resfriamento. a comunicação, quando 

presente, é realizada por meio de radios vhf, na maioria das vezes. Algumas 

embarcações utilizam o radio SSB e o operado na faixa cidadão (PX) para 

comunicação em longas distancia. Muitas utilizam ecossonda. 

A LEGISLAÇÃO FEDERAL DA PESCA, CLASSIFICA AS EMBARCAÇÕES PESQUEIRA 

DA SEGUINTE FORMA:

As embarcações que operam na pesca comercial se classifi cam em:

I - de pequeno porte: quando possui arqueação bruta – AB igual ou menor 

que 20 (vinte);

II - de médio porte: quando possui arqueação bruta – AB maior que 20 (vinte) 

e menor que 100 (cem); 

III - de grande porte: quando possui arqueação bruta – AB igual ou maior que 

100 (cem).
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5.2.3 Construção, manutenção e reparo
Na pesca artesanal, a maioria das embarcações e instrumentos de pesca é 

confeccionada por hábeis mestres ou carpinteiros locais ou pelos próprios 

pescadores e seus familiares. Na pesca industrial é exigida infraestrutura mais 

sofi sticada como estaleiro, carreira, píer de atracação e ofi cinas especializadas.

5.2.4 Tipos de artes e métodos
A arte mais simples é o anzol com linha-de-mão, em alguns locais usa-se ainda 

arpão, um dos mais antigos aparelhos inventados pelo homem. Quanto maior 

e mais sofi sticado for o aparelho de pesca, necessitará de uma embarcação de 

grande porte para seu transporte e manuseio de lançamento e recolhimento. 

5.2.5  Distância da costa (raio de ação) e 
profundidade local

No caso das embarcações movidas a vela nos litorais norte e nordeste do Brasil, 

seu deslocamento sempre tem relação com o porto de origem.

5.2.6 Autonomia no mar
As embarcações pesqueiras artesanais têm período de atuação que pode variar 

de algumas horas até dias. Nas pescarias industriais, o tempo pode ser de 

semanas até alguns meses.

A autonomia de uma embarcação pesqueira, seja ela artesanal ou industrial, 

depende principalmente da capacidade de armazenagem e consumo de óleo 

combustível, água potável, gêneros alimentícios, espaço de armazenagem 

do pescado capturado, autonomia na produção de frio e, em alguns casos, 

disponibilidade de isca.

5.2.7 Armazenagem do pescado a bordo
O pescado pode chegar a bordo e ser mantido até o fi nal da pescaria vivo 

ou in natura, depende do tipo de pescaria. Muitas embarcações pesqueiras 

artesanais nem levam gelo; nas pescarias de ir e vir, o que prejudica a qualidade 

do pescado desembarcado.

Algumas embarcações industriais possuem sistema de congelamento a bordo e 

outras apenas câmaras frias. A necessidade do tipo de armazenagem do pescado 

está ligada diretamente ao tempo de pescaria, presença de equipamentos para a 

produção de frio a bordo e com a exigência do mercado comprador do pescado. 

Assim, normalmente, o pescado chega resfriado, congelado ou vivo. Na forma de 

cozinhado e/ou enlatado, também é possível para algumas embarcações industriais.  
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Para conhecer um pouco mais 
sobre os diferentes tipos de 

pesca no Brasil, acesse o site do 
Ministério da Pesca e Aquicultura 
– MPA. O endereço eletrônico é: 

<www.mpa.gov.br>. Acesso em: 
21 dez. 2013.
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5.2.8 Tripulação
As tripulações na pesca artesanal são pequenas, ccompostas, normalmente, 

de um a cinco tripulantes, e as tarefas de pescar, desembarcar o pescado e 

distribuí-lo são feitas pelo mesmo grupo de trabalho. A maioria dos pescadores 

possui o Registro Geral de Pesca, no Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), 

mas poucos têm a caderneta de inscrição e registro (CIR) emitida pela marinha 

do brasil. esse documento, é o que habilita ser tripulante de uma embarcação. 

1. Identifi que os principais tipos de embarcações que atuam na pesca arte-

sanal e industrial na sua região. Escolha um dos tipos e faça uma descri-

ção quanto às características estudadas anteriormente.

2. Faça uma descrição detalhada de como é realizada a formação do 

pescador profi ssional no brasil e como se estabelece seu fl uxo de carreira.
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Resumo

Nesta aula, você estudou algumas características da pesca, atividade que re-

presenta importante fonte de empregos e alimento em todo o mundo. Apren-

deu a distinguir a pesca artesanal e a industrial, e as diferentes características 

das embarcações pesqueiras utilizadas pelos pescadores brasileiros. Estudou 

também os vários ramos que surgem a partir dos conceitos de pesca com 

fi ns comerciais, desportivos ou científi cos, como a pesca artesanal, industrial, 

continental, costeira, oceânica e marítima.

Atividade de aprendizagem

Com base nas informações disponíveis e após a realização das atividades pro-

postas nesta aula, faça um breve resumo caracterizando os principais tipos de 

pesca e embarcações pesqueiras utilizados na sua região.
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Para mais informações sobre o 
Relatório de Brundtland, acesse 
a página: <http://pt.scribd.
com/doc/12906958/Relatorio-
Brundtland-Nosso-Futuro-
Comum-Em-Portugues>. 
Acesso em: 19 fev. 2014.
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Aula 6 –  Sustentabilidade pesqueira 
nacional 

Objetivos

Compreender os conceitos de sustentabilidade.

Aprender os primeiros passos para uma pesca sustentável.

Conhecer os procedimentos adotados dentro de uma embarcação 

para uma pesca sustentável.

6.1 Fundamentos da sustentabilidade
A preocupação com a sustentabilidade ocorre há bastante tempo, mas so-

mente a partir do Relatório de Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial 

do Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1987, também conhecido como 

“Nosso Futuro Comum”, o termo desenvolvimento sustentável foi populari-

zado e, por consequência, a ideia de sustentabilidade. Atualmente o conceito 

procura abordar a necessidade de satisfazer a geração atual, sem comprometer 

a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessida-

des, como você pode observar no link a seguir: <http://pt.wikipedia.org/wiki/

Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel>. Acesso em: 19 fev. 2014.

Existe, atualmente, uma percepção quase generalizada de que os impactos 

ambientais, resultantes da relação homem-natureza e a busca de soluções 

para os problemas que surgiram dessa relação, desencadearam a base teórica 

da sustentabilidade.

Para atender ao desejo de um desenvolvimento de cunho sustentável, as novas 

diretrizes devem antecipadamente buscar soluções para o sistema como um 

todo (visão holística, sistêmica), sem esquecer os aspectos sociais, políticos, 

culturais e ambientais. A visão sistêmica, que pode se confi gurar como um 

instrumento de mudança, retrata as interações de todas essas dimensões, 

mostrando a realidade nos diferentes níveis: global, nacional, regional e local.
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Para melhorar o seu 
entendimento sobre a 

gestão sustentável, acesse 
o documento. Disponível 

em: <https://www.
fao.org.br/download/

LivroFAOBrasilMemoria
CooperacaoTecnica.pdf>. 
Acesso em: 20 nov. 2013.

Introdução à Pesca e Aquiculturae-Tec Brasil 52

Escreva, com suas palavras, a defi nição de sustentabilidade:

6.2  Código de Conduta para a
Pesca Responsável

O Código de Conduta para a Pesca Responsável estabelece princípios e normas 

internacionais para a aplicação de práticas responsáveis com vistas a assegurar 

a conservação e a gestão dos recursos vivos aquáticos, respeitando o ecossis-
tema e a biodiversidade:

a) Ecossistema: conjunto dos relacionamentos mútuos entre determinado 

meio ambiente e a fl ora, a fauna e os microrganismos que nele habitam, 

e que incluem os fatores de equilíbrio geológico, atmosférico, meteoro-

lógico e biológico; biogeocenose.

b) Biodiversidade: a existência, numa dada região, de uma grande varie-

dade de espécies, ou de outras categorias taxonômicas (como gêneros 

etc.) de plantas ou de animais.

Esse código é voluntário, apesar de algumas partes estarem baseadas em 

normas pertinentes ao Direito Internacional, incluídas aquelas mostradas de 

maneira clara na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 

de dezembro de 1982.

A criação do Código de Pesca Responsável permitiu observar o interesse dos 

pescadores, técnicos, armadores e empresários para conservar e utilizar racio-

nalmente os recursos pesqueiros. Os diversos esforços realizados buscam a 

consciência social e ambiental.

6.2.1 Orientações para a pesca responsável
O Código de Conduta para a Pesca Responsável, no seu Artigo 8º, descreve mais 

detalhes das disposições referentes às operações pesqueiras. O objetivo imediato 

das orientações técnicas foi propor o assessoramento prático para implementar 

essas disposições e  assegurar que todas as atividades pesqueiras se realizassem 

de forma responsável. A seguir, apresentamos os itens mais importantes:
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a) Sobre as artes de pesca 

• A autoridade competente deverá adotar políticas de ordenamento ade-

quadas com respeito às artes, métodos ou operações de pesca permitidas. 

• Quem participar das práticas pesqueiras deverá respeitar as regulamen-

tações referentes aos métodos e artes de pesca; não deverá utilizar mé-

todos e artes proibidos, nem deverá pescar em áreas ou períodos do ano 

que coloquem em perigo uma pescaria ou represente uma ameaça para 

os estoques pesqueiros ou ao meio ambiente.

• Não se deve introduzir novas práticas ou métodos de pesca que possam 

causar um descarte signifi cativo das espécies alvo e das incidentais, a 

menos que em uma pesquisa prévia demonstre-se o contrário.

• De igual modo, a indústria não deverá introduzir com fi ns comerciais 

novas práticas ou métodos de pesca, a não ser que sejam demonstrados, 

através de avaliação prévia, que não prejudicarão as comunidades e po-

pulações de pescadores artesanais e de pequena escala.

• A autoridade competente deverá exercer o controle para reduzir o confl i-

to entre artes de pesca ativas e passivas, assim como entre os setores de 

pequena escala e industrial.

• As autoridades competentes, as instituições de investigação e a indústria 

pesqueira deverão colaborar para o desenvolvimento de artes de pesca 

mais seletivas.

b) Sobre as atividades nos barcos pesqueiros 

• Os proprietários, armadores de barcos e pescadores deverão garantir a 

observação das regulamentações ditadas pela autoridade competente 

sobre artes, métodos de pesca e dos produtos capturados. 

• Os proprietários deverão assegurar que seus barcos pesqueiros tenham 

todos os equipamentos de navegação e instrumentação adequados, para 

permitir que o comandante que estiver a bordo, cumpra com as regula-

mentações e preenchimento dos mapas de bordo.
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• Os barcos pesqueiros deverão estar dotados de dispositivos de armazena-

mento eletrônico de dados e na medida do possível, de aparatos de detecção 

a distância que possam registrar a posição geográfi ca e o funcionamento do 

barco para fi ns de ordenação pesqueira e segurança no mar.

• Os proprietários e administradores deverão garantir que os materiais 

utilizados para a pintura das câmaras de armazenagem do pescado a 

bordo sejam de antifungo e não tóxicos.

Faça uma pesquisa de campo e verifi que se os fundamentos acima estão 

ocorrendo em sua região.

6.3 A Agenda 21 Brasileira
A Agenda 21 Brasileira é um processo e instrumento de planejamento parti-
cipativo para o desenvolvimento sustentável e que tem como eixo central a 
sustentabilidade, compatibilizando a conservação ambiental, a justiça social 
e o crescimento econômico. O documento é resultado de uma vasta consulta 
à população brasileira, sendo construída a partir das diretrizes da Agenda 21 
global. Trata-se, portanto, de um instrumento fundamental para a construção 
da democracia ativa e da cidadania participativa no país. 

A primeira fase foi a construção da Agenda 21 Brasileira. Esse processo ocorreu 
entre 1996 e 2002. Foi coordenado pela Comissão de Políticas de  Desenvolvi-
mento Sustentável e da Agenda 21 Nacional – CPDS e teve o envolvimento de 
cerca de 40.000 pessoas de todo o Brasil. O documento Agenda 21 Brasileira 
foi concluído em 2002. A partir de 2003, a Agenda 21 Brasileira entrou na 
fase de implementação.

O Capítulo 17 da Agenda 21 Brasileira trata da proteção dos oceanos, de todos 
os tipos de mares, inclusive mares fechados e semifechados – e das zonas costei-
ras e de proteção, do uso racional e do desenvolvimento de seus recursos vivos.
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Resumo

Na aula de hoje falamos sobre os fundamentos mais importantes envolvendo 

a sustentabilidade na pesca. Sobre o Código de Conduta para a Pesca Res-

ponsável, documento que apontou alguns mecanismos necessários para a 

sustentabilidade da atividade e que devem ser cumpridas por todos os atores 

da cadeia produtiva: pescadores, atravessadores, exportadores e consumidores. 

Você também teve a oportunidade de conhecer os princípios que norteiam a 

Agenda 21 Brasileira, em implantação no Brasil desde 2003.

Para saber mais sobre a Agenda 21 Brasileira, acesse, na íntegra, os docu-

mentos “Agenda 21 Brasileira: Resultado da Consulta Nacional – 2ª Edição” 

e “Agenda 21 Brasileira: Ações Prioritárias – 2ª Edição”. Esses e outros docu-

mentos relacionados ao tema estão disponíveis no link a seguir:

<http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-
brasileira>. Acesso em: 21 dez. 2013.

Para saber mais sobre o tema desta aula, acesse o site da FAO na Internet e 

leia o Código de Conduta da Pesca Responsável, fazendo uma refl exão sobre 

o que você observa na atividade da pesca na sua Região. Disponível em:

<ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/v9878s/v9878s00.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2013.
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b) Quais as principais características da Agenda 21, em especial o capítulo 

17, que trata da proteção dos oceanos?

c) Quais as principais difi culdades para a prática da pesca sustentável na sua 

Região? Procure justifi car tecnicamente a sua resposta.

Atividade de aprendizagem

a) Quais são os principais fundamentos envolvendo a pesca sustentável?
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Aula 7 – A gestão da pesca no Brasil 

Objetivos

Conhecer o conceito de gestão.

Conhecer os órgãos públicos brasileiros responsáveis pela gestão 

ambiental.

Entender o funcionamento da gestão participativa.

7.1 Gestão dos recursos pesqueiros
As ações voltadas para a regulamentação da gestão dos recursos pesqueiros 

no Brasil iniciaram na década de 1920, com a criação do Serviço de Pesca e 

Saneamento do Litoral. No início dos anos 1930, foi criada a Divisão de Caça 

e Pesca, e logo depois a Caixa de Créditos da Pesca, fi nanciada com recursos 

governamentais dos serviços prestados pelos entrepostos federais.

A gestão de uma pescaria, segundo conceito da Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO (1999), é o processo integrado 

de agrupamento de informações, análises, planejamento, consultas, tomada 

de decisões, alocação de recursos e implementação das regulamentações ou 

normas que governam as atividades pesqueiras, de modo a assegurar a susten-

tabilidade do uso dos recursos e o alcance de outros objetivos das pescarias.

Em 1961, foi criado o Conselho de Desenvolvimento da Pesca (CODEPE), órgão 

de caráter normativo que buscava dar uma orientação única à política de 

desenvolvimento pesqueiro. Em 1962, foi criada a Superintendência do De-

senvolvimento da Pesca (SUDEPE), autarquia que centralizou todas as funções 

com a consequente extinção de outros órgãos.
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7.1.1  Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente – IBAMA

Em 22 de fevereiro de 1989, a Lei 7.735 criou o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, que recebeu da extinta 

SUDEPE a gestão da pesca e da aquicultura como atribuição. A administração 

da pesca sofreu uma mudança signifi cativa à medida que a sustentabilidade 

ganhou um peso considerável na gestão do uso dos recursos pesqueiros. 

Em maio de 1998, com a nova reestruturação organizacional da Presidência 

da República e dos Ministérios, foi transferida a competência relacionada com 

o apoio da produção e o fomento da atividade pesqueira para o Ministério 

de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio do 

Departamento de Pesca e Aquicultura (DPA), permanecendo no MMA e IBAMA 

as responsabilidades relacionadas com a política de preservação, conservação 

e uso sustentável dos recursos naturais.

7.1.2  Secretaria Especial de
Aquicultura e Pesca – SEAP

Em 1º de janeiro de 2003, foi criada a Secretaria Especial da Aquicultura e 

Pesca – SEAP, ligada à Presidência da República. A SEAP/PR tinha status de 

ministério e atribuições para formular a política de fomento e desenvolvimento 

para a aquicultura e pesca no Brasil, permanecendo a gestão compartilhada do 

uso dos recursos pesqueiros com o Ministério do Meio Ambiente.

• Conferências nacionais de aquicultura e pesca

A SEAP organizou duas conferências nacionais de consulta sobre a pesca e 

aquicultura, em 2003 e em 2005. Essas conferências foram precedidas de 

conferências estaduais a partir das quais eram defi nidos os temas principais 

e escolhidos os delegados que participavam das conferências nacionais. Tais 

conferências têm grande participação de representantes de pescadores e 

pequenos aquicultores, mas participação reduzida das associações de aqui-

cultores, sobretudo da carcinicultura.

A realização da 3ª Conferência Nacional, no período de 30 de setembro a 2 de 

outubro de 2009 marca a transformação da SEAP em Ministério da Pesca e Aqui-

cultura e a Nova Lei da Pesca e Aquicultura. O tema “Consolidação de uma política 

de Estado para o Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca” permitiu 

que o setor apontasse os eixos, diretrizes e ações para esse novo momento.
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Veja mais informações 
acessando o link do Ministério 
da Pesca e Aquicultura. 
Disponível em: <http://www.
mpa.gov.br/>. Acesso em: 20 
nov. 2013.

Consulte mais informações 
no site abaixo:<http://www.
icmbio.gov.br/portal/>. Acesso 
em: 20 nov. 2013.
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7.1.3 Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA
Em 3 de junho de 2009, o Senado Federal aprovou a criação do Ministério da 

Pesca e Aquicultura para substituir a SEAP. Entre as atribuições do novo Minis-

tério, está o ordenamento da pesca, fi cando sob sua responsabilidade a norma-

tização da captura de espécies sobrexploradas, subexploradas e inexploradas. 

Além disso, o MPA fi cou responsável por todas as etapas de ordenamento, 

desde a captura e cultivo até o benefi ciamento e comercialização. As condições 

de sanidade da criação em cativeiro também passaram a ser uma atribuição do 

ministério, mas a fi scalização sanitária continua sob os cuidados do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Outra atribuição do MPA 

foi a concessão de licenças para pesca e aquicultura, que fi cam integralmente 

sob sua coordenação, inclusive a pesca amadora e ornamental que estavam 

sob a responsabilidade do IBAMA.

Acesse, na Internet, a Lei Nº 11.958, de 26 de junho de 2009, disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11958.

htm> e faça um breve resumo, no espaço abaixo, das principais atribuições do 

Ministério da Pesca e Aquicultura.

7.1.4 Instituto Chico Mendes – ICMBIO 
Outra Instituição criada pelo Governo Brasileiro para atuar na área de meio 

ambiente e que possui algumas ações voltadas ao ordenamento da pesca foi o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO). Criado em 

2007, o ICMBIO é uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente 

e integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). A sua principal 

missão institucional é administrar as Unidades de Conservação (UCs) federais, 

que são áreas de importante valor ecológico. 
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7.2 Ordenamento pesqueiro
De acordo com Ruffi no (2005, p. 35) “Entende-se por ordenamento pesqueiro 

um conjunto de ações empreendidas pelo Poder Público, mediante solicitação 

ou não da sociedade, para o uso sustentado dos recursos pesqueiros”.

Segundo o autor, o processo tradicional de ordenamento pesqueiro tem demons-

trado sinais de esgotamento, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. 

Em outras palavras, a atividade pesqueira no mundo encontra-se em declínio.

No Brasil, pode-se afi rmar que o ordenamento das pescarias mais importantes 

tem sido marcado por muitos insucessos, tendo como principais causas: 

• O princípio do “livre acesso”, que sempre caracterizou a utilização dos 

estoques pesqueiros e que contribui para difi cultar a efetiva aplicação 

das medidas de regulamentação.

• Medidas baseadas no enfoque puramente biológico, que não levam em 

conta, de forma sufi ciente, os aspectos econômicos das atividades pes-

queiros e também socioculturais das comunidades envolvidas.

• A busca do maior rendimento econômico possível das pescarias, que levou o 

governo a incentivar o desenvolvimento tecnológico e a expansão das frotas, 

sem considerar a forma de distribuição dos benefícios gerados pela atividade.

7.2.1 Gestão participativa na pesca

A participação popular, vista como parte integrante do desenvolvimen-

to, deve ser considerada como base para a tomada descentralizada 

de decisões. O IBAMA acredita que a participação da sociedade nesse 

processo poderá ser efetivo, se houver organização e representação le-

gítimas nas instâncias de tomada de decisões (RUFINNO, 2005, p. 65).

Entre as ações envolvendo a gestão participativa da pesca na Amazônia 

destacam-se os acordos de pesca, que têm como principal objetivo defender 

as áreas consideradas de uso e domínio comunitários para reduzir ou controlar 

a pressão da pesca.

Como o próprio nome já diz, são “acordos” envolvendo comunidades de pes-

cadores (profi ssionais e/ou de subsistência) e ribeirinhos, os quais defi nem, em 

conjunto, normas específi cas de regulação da atividade pesqueira em função 

dos interesses comuns da população local e da sustentabilidade dos recursos.
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Consulte mais informações no 
site abaixo:
<http://www.ibama.gov.br/ca
tegory/40?download=2573%
3A29-2003.p>. Acesso em: 24 
fev. 2014.

Acesse o site do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá, no endereço 
eletrônico <http://www.
mamiraua.org.br/> e conheça 
um exemplo interessante 
de manejo participativo 
desenvolvido no estado do 
Amazonas.
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Segundo a defi nição de Castor e McGrath (2001), os acordos de pesca 

são um conjunto de regras estabelecidas por comunitários ribeirinhos 

que defi nem o acesso e o uso do recurso pesqueiro de determinada 

área geográfi ca.  As regras são fortemente baseadas em conhecimento 

ecológico local e o monitoramento que estão relacionadas com as éti-

cas sociais locais (RUFINNO, 2005, p. 67).

De acordo com a Instrução Normativa n. 29, de 31 de dezembro de 2002, que 

você poderá acessar no link abaixo, o IBAMA defi ne os acordos de pesca como: 

“um conjunto de normas específi cas, decorrentes de tratados consensuais 

entre os diversos usuários dos recursos pesqueiros em uma determinada área 

defi nida geografi camente”:

Com o objetivo de esclarecer as comunidades pesqueiras sobre a temática 

dos recursos pesqueiros, o IBAMA fornece os documentos técnicos, que 

você poderá acessar através do link: <http://www.ibama.gov.br/documentos-

recursos-pesqueiros/documentos-tecnicos-recursos-pesqueiros>. Acesso em: 

20 nov. 2013.

Resumo

Na aula de hoje, falamos sobre os conceitos mais importantes envolvendo a 

gestão da pesca. Você teve a oportunidade de conhecer os princípios que nor-

teiam o ordenamento ou administração pesqueira. Foi observado ainda que 

a gestão dos recursos pesqueiros no Brasil já foi responsabilidade de diversos 

órgãos vinculados a diferentes áreas e Ministérios e que a criação da Secretaria 

Especial de aquicultura e Pesca – SEAP, em 2003, e sua posterior transformação 

em Ministério da Aquicultura e Pesca, em 2009, constituiu-se em um importante 

passo para o desenvolvimento do setor pesqueiro nacional. Você conheceu tam-

bém um exemplo de ordenamento pesqueiro baseado na gestão participativa.
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Atividade de aprendizagem 

Faça um breve resumo sobre as principais Instituições responsáveis pela gestão 

da pesca no Brasil, com foco para a atuação dessas Instituições no seu Muni-

cípio e/ou Região. Você deverá incluir também, neste resumo, as Instituições 

presentes nas três esferas de Governo (Federal, Estadual e Municipal).
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Aula 8 –  Conceitos e evolução da 
aquicultura

Objetivos

Aprender o conceito de aquicultura.

Conhecer os diferentes tipos de classifi cação da aquicultura.

Analisar a evolução da aquicultura no cenário mundial de acordo com 

o seu histórico e a necessidade de alimentos para a população mundial.

8.1 O que é aquicultura?
Segundo a defi nição da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

desenvolvimento (FAO), a aquicultura pode ser defi nida como: 

O cultivo de organismos aquáticos, incluindo peixes, moluscos, crus-

táceos e plantas aquáticas. Ou seja, é a intervenção do homem no 

processo de cultivo para aumentar a produção em operações como: 

estocagem, alimentação, proteção contra predadores, entre outras. 

A atividade de cultivo também pressupõe que os indivíduos ou as-

sociações que a exercem são proprietários da população sob cultivo. 

Admite-se que uma determinada produção de organismos aquáticos 

constitui uma contribuição à aquicultura, quando estes são colhidos 

por indivíduos ou associações que têm sido os seus donos durante o 

período de criação (FAO, 1999 apud VINATEA, 2004, p. 25).

Em outras palavras, a aquicultura, assim como a pesca, tem como produto os 

organismos aquáticos. O diferencial está na forma de obtenção desse produ-

to. A pesca realiza a extração da natureza, considerada um bem comum de 

todos, enquanto que na aquicultura os organismos são cultivados e, portanto, 

pertencem a alguém.

A aquicultura também pode ser praticada por grandes ou pequenos produtores, 

pode ser ainda uma atividade sustentável ou mesmo causar sérios danos ambientais.
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8.1.1 Tipos de aquicultura
A aquicultura pode ser classifi cada de várias maneiras, sob o ponto de vista socio-

econômico, hidrológico, baseado nos sistemas de produção ou ainda na biologia 

das espécies. Vamos conhecer as principais formas de classifi cação dessa atividade.

a) Classifi cação socioeconômica 

Vinatea (2004) utilizou a defi nição da FAO, segundo a qual os cultivos podem 

ser classifi cados, sob o ponto de vista socioeconômico, em aquicultura indus-

trial e aquicultura rural.

• Aquicultura industrial: é considerada aquela praticada por uma empresa or-

ganizada, envolvendo a aplicação de um volume considerável de dinheiro. 

Grande parte das empresas destinam sua produção à exportação, utilizando 

técnicas de benefi ciamento para o processamento dos produtos, como por 

exemplo: classifi cação em tamanho, lavagem, estocagem e congelamento.

• Aquicultura rural: neste caso, podemos encontrar os produtores que rea-

lizam cultivos de subsistência para sustento da família e, eventualmente, 

para comercialização simples do excedente entre vizinhos ou mesmo em 

pequenos mercados locais. Seguindo esta classifi cação, podemos en-

contrar também os produtores que têm maior capacidade econômica e 

também empresarial para gerenciar o processo de produção e venda em 

centros comerciais locais, como você pode observar na fi gura abaixo.

Figura 8.1: (a) Travesseiros utilizados na aquicultura rural para o cultivo de ostras, 
localizado na Vila Lauro Sodré, nordeste do Estado do Pará; (b) Alunos do IFPA reali-
zando o processo de triagem das ostras.
Fonte: Arquivos do Prof. Marlon C. Franca (2013).
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No Brasil, a aquicultura rural também é conhecida como aquicultura fami-

liar. Diferente da aquicultura de subsistência, cujo único objetivo é produzir 

alimento para o próprio consumo. A aquicultura comercial, em pequenas 

propriedades organizadas em base familiar, tem como objetivo também a 

comercialização dos excedentes. Esse tipo de propriedade tem sido responsável 

por mais de 50% da produção cultivada no país.

b) Classifi cação hidrológica

Segundo o critério hidrológico, os organismos aquáticos de cultivo podem ser 

produzidos nos seguintes sistemas: 

• Cultivo estático: realizado em viveiros (tanques) projetados especifi ca-

mente para esse fi m. Esse tipo de cultivo é realizado em corpos d’água 

considerados lênticos (parados).

• Sistema de recirculação: nesse sistema, a água circula constantemente 

pela unidade de cultivo, através de um fi ltro utilizado para a sua purifi ca-

ção. É um sistema comum utilizado em laboratórios. 

• Cercados ou gaiolas em águas públicas: nesse caso, os organismos po-

dem ser cultivados em estruturas fi xas (cercos) ou fl utuantes (gaiolas) em 

grandes corpos de água, como em lagos e represas.

• Derivação de águas lóticas (em movimento): os organismos são cultiva-

dos em viveiros ou tanques abastecidos constantemente com água cap-

tada desses sistemas hídricos, geralmente rios (VINATEA, 2004).
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Figura 8.2: (a) Cultivo em tanques projetados para criação de peixes (cultivo estáti-
co); (b) Sistema de recirculação para criação de peixes em um cultivo familiar (sistema 
de recirculação); (c) Criação de peixes em um lago dentro de um tanque-rede (gaiolas 
em águas públicas); (d) Criação de peixes em tanque-rede dentro de um rio (deriva-
ção de águas lóticas).
Fonte: Arquivos do Prof. Marlon C. França (2013).

c) Classifi cação com base nos sistemas de produção 

É uma das formas mais conhecidas de classifi cação de produção de organismos 

aquáticos, principalmente quando o empreendimento é realizado no chamado 

cultivo estático. Segundo essa classifi cação, os sistemas de produção podem ser:

• Sistema intensivo: nesse sistema, os tanques são pequenos, com as pare-

des geralmente revestidas com plástico ou concreto, as trocas de águas 

são constantes, através de bombeamento, e o número/peso de animais 

por área de unidade ou volume é bastante alto. A alimentação é exclusi-

vamente artifi cial, exige mão de obra capacitada e o investimento inicial, 

nesse tipo de empreendimento, é alto. 

• Sistema superintensivo: os chamados sistemas superintensivos compõem 

um conjunto de produção quase sempre em ambientes de águas claras, 

transparentes e que podem ser subdivididos em diversas modalidades, de 

Introd_Pesca_Aquic_Livro.indb   66Introd_Pesca_Aquic_Livro.indb   66 20/11/14   11:2420/11/14   11:24



e-Tec BrasilAula 8 – Conceitos e evolução da aquicultura 67

acordo com as estruturas físicas apresentadas. Assim como no sistema in-

tensivo, a densidade de estocagem é bastante alta e o custo de produção 

elevado, principalmente pelo uso de rações caras e pela impossibilidade 

de uso de suplementação natural (ZIMMERMANN; FITZSIMMONS, 2004).

• Sistema semi-intensivo: nesse caso, os viveiros são de tamanho médio, 

com fundos e paredes de terra, a troca de água é mínima por bombea-

mento, o número/peso de animais por área de unidade ou volume já é 

moderado, a alimentação natural é complementada com ração balance-

ada, o investimento inicial é médio e a exigência com relação à mão de 

obra especializada já não é tão grande.

• Sistema extensivo: viveiros grandes ou gigantescos (de 10 a 100 ha), sem 

nenhum tipo de infraestrutura, sem troca de água, o enchimento dos vi-

veiros é feito por derivação ou pela maré. A alimentação é exclusivamen-

te natural e a oxigenação da água baseada no fi toplâncton e na ação do 

vento. Nesse tipo de empreendimento, o investimento inicial é mínimo.

Por ser uma das formas de classifi cação mais comum, a classifi cação por siste-

mas de cultivo costuma ser utilizada por diversos autores.

d) Classifi cação com base na biodiversidade 

De acordo com essa classifi cação, temos os monocultivos, os policultivos e os 

cultivos consorciados (VINATEA, 2004).

• Monocultivos: é o cultivo realizado com uma única espécie de organismo 

aquático.

• Policultivos: consiste na produção de duas ou mais espécies diferentes. 

Também conhecidos como cultivos integrados, têm como objetivo apro-

veitar o potencial produtivo de um determinado corpo de água, otimi-

zando a produção.

• Cultivos consorciados: consistem na criação simultânea de peixes e ani-

mais de granja, principalmente suínos e aves. Essa modalidade visa o 

aproveitamento da ração não digerida e dos dejetos dos animais de gran-

ja para fertilizar as águas dos cultivos.
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Procure identifi car, a partir das informações acima, quais os tipos de aquicultura 

praticadas no seu Município e/ou Região.

8.2 Histórico da aquicultura
A aquicultura não é uma atividade recente, estima-se que ela é praticada 

há mais de 4.000 anos, tendo sua origem na observação dos peixes em seu 

ambiente natural, na China. Na Europa, o cultivo de carpas pelos monges 

para consumo nos períodos de abstinência de carne vermelha ocorria desde 

o século XIV. Na América do Sul, a Argentina foi um dos primeiros países a 

iniciar a atividade com a introdução de carpas comuns, ainda no século XIX. 

Já no Brasil, as primeiras iniciativas foram registradas a partir de 1904, acesse 

o link abaixo para saber mais:

<http://projetopacu.com.br/public/paginas/202-livro-aquicultura-no-brasil-o-
-desafi o-e-crescer.pdf>.

Embora venha sendo praticada há tanto tempo, foi nos últimos 30 ou 40 anos 

que a aquicultura experimentou um signifi cativo crescimento, com destaque 

para a Ásia e a América do Sul (NEW, 1999 apud MOREIRA, 2001).

No entanto, apesar dos números positivos em relação à produção, essa ati-

vidade vem recebendo diversas críticas de ambientalistas em todo o mundo, 

em função de algumas modalidades de produção, como a criação intensiva de 

peixes e camarões marinhos, pois além de produzirem efl uentes com elevada 

carga orgânica, são estruturadas em áreas de manguezais que acabam sendo 

incorporadas ao cultivo ou simplesmente destruídas (MOREIRA, 2001).

Agora, você deverá realizar uma pesquisa no site do SEBRAE, que está abaixo, 

e responder as seguintes perguntas:

<http://www.sebrae.com.br/setor/aquicultura-e-pesca>.

1. Considerando a história recente da aquicultura, qual a sua tendência em 

relação à atividade da pesca?
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2. Qual a tendência do consumo mundial de pescado para as próximas dé-

cadas e em que isso infl uencia na atividade da aquicultura?

3. Segundo estatísticas fornecidas pela FAO, no período de 2002 a 2005, a 

maior produção de pescado teve origem na piscicultura marinha ou na 

piscicultura continental?

8.3 A Aquicultura no mundo
Estudos recentes têm apontado a aquicultura como uma das atividades que 

alcançou maior crescimento nos últimos anos. Segundo dados da FAO – Organi-

zação das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, na recente publicação 

“El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2008”, a contribuição da aqui-

cultura à produção mundial de pescado, crustáceos, moluscos e outros animais 

aquáticos tem aumentado consideravelmente, passando de 3,9% da produção 

total em peso, em 1970, para 36,0%, em 2006. O resultado desse crescimento 

coloca a aquicultura, pela primeira vez na história, em condições de proporcionar 

a metade do pescado consumido pela população humana mundial.

Em 2006, a aquicultura foi responsável por 47% da produção mundial de pescado 

para alimentação. Na China, 90% da produção de pescado para a alimentação 

provêm da aquicultura, contribuindo, em 2006, com cerca de 70% da produção 

mundial de animais aquáticos cultivados e com 72% de plantas aquáticas.
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Resumo

Esta aula apresentou para você alguns conceitos básicos sobre a aquicultura, 

o cultivo de organismos aquáticos, incluindo peixes, moluscos, crustáceos e 

plantas aquáticas. Observamos também que a aquicultura pode ser classifi cada 

de várias maneiras, sob o ponto de vista socioeconômico, hidrológico, baseado 

nos sistemas de produção ou ainda na biologia das espécies, e que essa não 

é uma atividade nova, pelo contrário, estima-se que ela é praticada há mais 

de 4.000 anos, tendo sua origem na observação dos peixes em seu ambiente 

natural, na China. Você também teve a oportunidade de visualizar alguns 

cenários da aquicultura mundial, a situação atual e as expectativas futuras, de 

acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

– FAO, em estudo publicado recentemente, que aponta a aquicultura como 

uma das atividades que alcançou maior crescimento nos últimos anos.

Atividade de aprendizagem

Com base nas informações obtidas ao longo desta aula, bem como na leitura 

das bibliografi as indicadas, responda, com suas palavras, qual a situação da 

aquicultura no contexto mundial.
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Aula 9 – Aquicultura brasileira

Objetivos

Conhecer o crescente avanço da aquicultura no Brasil.

Observar o potencial da aquicultura brasileira.

Conhecer as principais espécies cultivadas.

9.1  Breve histórico da
aquicultura no Brasil

O cultivo de peixes no Brasil tem seus primeiros registros ainda no século XVII, 

quando era praticado pelos holandeses no Nordeste do País, embora não em 

escala comercial. Foi somente a partir de 1930 que a aquicultura brasileira 

passou a ganhar projeção internacional, graças às técnicas de reprodução em 

cativeiro. Nesse mesmo período, foram introduzidas no Brasil espécies exóticas 

(espécies que não fazem parte da região), como a tilápia e a truta arco-íris 

(OSTRENSKY; BORGHETTI; SOTO, 2008).

A década de 1960 é considerada como início da fase comercial da aquicultura 

no Brasil. Experiências de consorciamento na criação de peixes com aves e suínos 

começam a surgir em alguns estados do Sul do país, a partir da década de 1970.

Já na década de 1990, o cultivo do camarão popularizou-se no país, 

tornando-se o principal produto de exportação da aquicultura nacional, 

com a propagação de uma espécie exótica, como o Litopenaeus vanamei 
(OSTRENSKY; BORGHETTI; SOTO, 2008).

Com a criação da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP), em 2003, 

a aquicultura brasileira, que já experimentava um crescimento acelerado desde 

meados da década de 1990, passou a ser alvo de políticas públicas específi cas 

para o seu desenvolvimento.
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Durante as últimas décadas, um dos fatores que ainda contribuiu para o atraso 

no desenvolvimento dessa atividade foi a atividade pesqueira (pesca), que 

sempre envolveu um número maior de pessoas e consequentemente atraiu 

maior atenção dos governos no que se refere a políticas públicas voltadas para 

o seu desenvolvimento (OSTRENSKY; BORGHETTI; SOTO, 2008).

9.1.1 Potencial da aquicultura no Brasil
Atualmente, os dados disponíveis demonstram que mais de 50% da aquicul-

tura brasileira está organizada em torno de pequenas propriedades em escala 

familiar, com exceção da criação de camarão marinho. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Na-

turais Renováveis (IBAMA), a produção aquícola brasileira alcançou em 2006 

um volume de aproximadamente 272 mil toneladas. O cultivo de organismos 

marinhos, com uma produção de 80 mil toneladas, representa 30% da produ-

ção de pescado total do Brasil, que vem apresentando um forte crescimento 

durante a última década (BRASIL, 2008).

Ainda em 2008, a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da 

República (SEAP), em conjunto com a Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO) publicou o documento “Aquicultura no Brasil: 

o desafi o é crescer”, um estudo setorial sobre a aquicultura no país. O estudo 

fez um mapeamento do potencial brasileiro para o desenvolvimento do setor e 

apontou que a aquicultura pode se tornar uma das atividades mais importantes 

do setor primário da economia nacional, com impactos na geração de alimen-

to, emprego e renda. Além de avaliar potencialidades, o estudo detectou os 

principais problemas para o desenvolvimento do setor e apresentou ações 

para enfrentá-los. De acordo com esse diagnóstico, a exploração adequada 

dos recursos em potencial, o Brasil terá condições concretas de se tornar um 

dos maiores produtores mundiais de pescado.

Responda as perguntas abaixo, utilizando seu próprio vocabulário:

1. Qual o período de início da aquicultura comercial no Brasil? Por que essa 

atividade demorou a se destacar no cenário econômico nacional?
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2. Você considera a aquicultura no Brasil uma atividade promissora? Por quê?

9.2  Aquicultura nas diferentes
regiões do Brasil

O Brasil possui dimensões continentais, a aquicultura, assim como outros 

setores produtivos, apresenta características bastante diferenciadas, de região 

para região e, em alguns casos, dentro de uma mesma região.

O documento “Aquicultura no Brasil: bases para um desenvolvimento susten-

tável”, resultado do estudo realizado pelo CNPq e publicado no ano 2000, 

contemplou um diagnóstico da situação da aquicultura nas cinco regiões do 

País. Essas informações, somadas a outros dados divulgados no estudo setorial 

realizado pela SEAP/FAO e publicado em 2008, juntamente com os dados 

estatísticos divulgados pelo IBAMA (ano base 2006), permitem traçar um 

panorama dessa atividade nas diferentes regiões.

9.2.1 Região Norte
A aquicultura passou a se desenvolver na região a partir da década de 1980, 

ampliando-se a partir de então. Comparada a outras regiões, ainda pode ser 

considerada uma atividade insipiente (VALENTI et al., 2000). Entre os principais 

organismos aquáticos cultivados na região destacam-se os peixes de água 

doce, entre eles o tambaqui (Colossoma macropomum).

Figura 9.1: Tambaqui (Colossoma macropomum).
Fonte: <http://www.ilhadopescador.com.br/imagens/tambaqui.jpg>. Acesso em: 25 nov. 2009.
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Dados mais recentes (OSTRENSKY; BORGHETTI; SOTO, 2008) registraram, em 

2004, uma produção de 18 mil toneladas, baseada principalmente no cultivo 

de tambaqui, com cerca de 13 mil toneladas, o que representa um acréscimo de 

23%, contribuindo com 10% da produção da aquicultura continental brasileira.

Em 2006, segundo dados do IBAMA, a região Norte contribuiu com 11,6% 

da produção da aquicultura continental brasileira, com uma produção de 22 

mil toneladas (BRASIL, 2008).

9.2.2 Região Nordeste
Na região Nordeste, a aquicultura comercial começou a se desenvolver a partir de 

1970, com a difusão de técnicas de piscicultura de água doce no Estado do Ceará 

e do cultivo de camarão marinho no Rio Grande do Norte, além da modernização 

dos métodos de engorda dos peixes estuarinos no estado de Pernambuco.

Figura 9.2: Camarão marinho (Litopenaeus vannamei).
Fonte: < http://www.pesca.sp.gov.br/imagens/479>. Acesso em: 30 abr. 2014.

O estudo publicado pelo CNPq apontou que a criação de camarão marinho 

e a piscicultura de água doce como os dois segmentos de maior destaque na 

região. De modo geral, a aquicultura nessa região é praticada nas modalidades 

extensiva e semi-intensiva.
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Figura 9.3: Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus).
Fonte: <http://www.Nordesterural.com.br/obj/667_W350Q60I2SASRFHFVRLRRCLCTCRCB.jpg>. Acesso em: 25 nov. 2009.

Figura 9.4: Tilápia vermelha (Oreochromis spp.).
Fonte: <http://www.pesca.sp.gov.br/img_up/img_1080676573.jpg>. Acesso em: 25 nov. 2009.

Dados estatísticos de 2004 demonstraram que a região Nordeste manteve-se 

em primeiro lugar na produção aquícola nacional, com 110 mil toneladas, 

ancorada pela produção do camarão marinho e pela tilápia.

Em 2006, segundo dados do IBAMA, os camarões marinhos continuaram 

tendo sua maior produção concentrada na região Nordeste, embora ocorra 

também nas regiões Sudeste e Sul (BRASIL, 2008).

9.2.3 Região Centro-Oeste
A aquicultura realizada nessa região é praticamente toda com peixes de águas 

continentais, com destaque para o cultivo dos grandes bagres, representando 

a melhor opção entre as espécies locais para a piscicultura intensiva, praticada 

no estado do Mato Grosso do Sul (VALENTI et al., 2000).
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Em 2004, a região Centro-Oeste fi cou em terceiro lugar na produção aquícola 

nacional, com 32 mil toneladas. A produção dessa região está ancorada prin-

cipalmente na piscicultura continental, especialmente o tambacu, tambaqui e 

a tilápia (OSTRENSKY; BORGHETTI; SOTO, 2008).

Figura 9.5:  Tambacu – híbrido de Colossoma macropomum (fêmea) +
Piaractus mesopotamicus (macho).

Fonte: <http://www.ilhadopescador.com.br/imagens/tambacu.jpg>. Acesso em: 25 nov. 2009.

Segundo dados do IBAMA, em 2006, a região Centro-Oeste foi responsável 

por 17,7% da produção da aquicultura continental no Brasil, com uma pro-

dução de 34 mil toneladas (BRASIL, 2008).

9.2.4 Região Sudeste
A aquicultura na região Sudeste existe, historicamente, desde o início do século 

passado, com a introdução da carpa comum no estado do RJ.

Figura 9.6: Carpa comum (Cyprinus carpio).
Fonte: <http://www.pesca.sp.gov.br/img_up/img_1080675582.jpg>. Acesso em: 25 nov. 2009.
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Ultimamente, a criação de organismos aquáticos apresentou um signifi cativo 

crescimento, destacando-se as produções de peixes e de moluscos.

O destaque da piscicultura entre os demais cultivos de organismos aquáticos 

se deve ao sistema de comercialização chamado “pesque e pague”, que foi 

um canal propulsor da consolidação dos sistemas de produção nesses estados 

(VALENTI et al., 2000).

Essa região produziu em 2004, 32 mil toneladas de produtos aquícolas. A 

aquicultura marinha apresentou um incremento de 11,2% em relação ao ano 

de 2003, impulsionado pelo cultivo dos mexilhões.

Figura 9.7: Mexilhão (Perna perna).
Fonte: <http://www.cenemar.org.br/foto_do_dia/foto_11.jpg>. Acesso em: 24 fev. 2014.

O estado de São Paulo foi o 5º maior produtor do País, com 21 mil toneladas. 

Já em 2006, com uma produção de 36 mil toneladas, a região Sudeste foi 

responsável por 19% da produção da aquicultura continental brasileira, de 

acordo com Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (BRASIL, 2008).

9.2.5 Região Sul
A aquicultura comercial teve seu início registrado na região Sul a partir de 

1970, com o apoio dos incentivos governamentais (VALENTI et al., 2000). Entre 

as opções de cultivo, a criação de moluscos tem se destacado como alternati-

va geradora de renda e empregos nas comunidades pesqueiras, tornando-se 

fi xadora das populações tradicionais.

No cenário da produção aquícola nacional, em 2004, a região Sul fi cou em 

segundo lugar, com uma produção de 78 mil toneladas, liderando a produção 
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Para ampliar o seu 
conhecimento sobre o 

panorama da aquicultura no 
Brasil, acesse o link abaixo:

<http://intertox.com.br/
phocadownload/Revinter/

v2n1/rev-v02-n01-05.pdf>. 
Acesso em: 28 jan. 2013.
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da aquicultura continental, com 34% da produção total do país, baseada 

principalmente no cultivo de carpas e tilápias.

A região Sul fi cou ainda na segunda posição na produção marinha, com 19%, 

fortemente ancorada pelo cultivo de mexilhões e ostras.

Figura 9.8: Ostra do Mangue (Crassostrea rizophorae).
Fonte: <http://cienciahoje.uol.com.br/banco-de-imagens/lg/web/images/ch-on-line/2006/4168a.jpg>. Acesso em: 24 fev. 2014.

Segundo dados do IBAMA, no que se refere à aquicultura continental, a região 

Sul produziu 63 mil toneladas de pescado em 2006, contribuindo com a maior 

parcela na produção nacional (33%) (BRASIL, 2008).

Resumo

Nesta aula, você conheceu um pouco sobre a história da aquicultura no Brasil. 

Também teve acesso a informações sobre o desempenho atual e perspec-

tivas futuras dessa atividade em nosso país. Você acompanhou também os 

resultados dos estudos e conheceu os principais problemas enfrentados pelos 

aquicultores brasileiros. Você também viu quais as regiões do país responsáveis 

pelo maior volume de produção de pescado de cultivo atualmente.
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Atividade de aprendizagem

Faça um breve resumo sobre a situação da aquicultura nas diferentes regiões 

brasileiras, destacando as informações que você considera mais importantes.
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Cadeia produtiva: a cadeia 
de produção, como conjunto de 
operações técnicas, constitui a 
defi nição mais imediata e mais 
conhecida do conceito. Esse 
enfoque consiste em descrever 
as operações de produção 
responsáveis pela transformação 
da matéria-prima em produto 
acabado ou semiacabado. 
Segundo esta lógica, uma cadeia 
de produção apresenta-se 
como uma sucessão linear de 
operações técnicas de produção 
(BATALHA, 2001, p. 40).
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Aula 10 –  Produtividade aquícola 
brasileira

Objetivos

Conhecer o funcionamento e as necessidades dos principais cultivos 

brasileiros.

Compreender a necessidade do código de conduta responsável na 

aquicultura.

Compreender os principais objetivos de uma aquicultura sustentável.

10.1  A cadeia produtiva da
aquicultura brasileira

Na aula passada, falamos sobre a aquicultura no Brasil de forma geral, incluin-

do algumas informações estatísticas sobre essa atividade nas diferentes regiões. 

Agora, vamos aprender um pouco mais sobre as cadeias produtivas de algumas 

das principais espécies cultivadas no país.

10.1.1 Carcinicultura
A carcinicultura, ou cultivo de camarões, é um dos setores da aquicultura que 

tem crescido com maior rapidez na Ásia, na América Latina e, mais recente-

mente, na África. Essa rápida expansão proporcionou a geração de divisas 

substanciais para muitos países, porém tem provocado preocupações também 

sobre os impactos ambientais e sociais relacionados ao seu desenvolvimento.

Partindo do pressuposto de que a carcinicultura pode ser praticada em bases 

sustentáveis, a Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas 

(FAO), em conjunto com a Rede de Centros de Aquicultura do Programa Ásia-

-Pacífi co (NACA), Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP), 

Banco Mundial (WB) e Fundo para Vida Selvagem (WWF), lançaram, em 2006, 

uma cartilha contendo os Princípios Internacionais para a Carcinicultura Res-

ponsável, sintetizados a partir dos resultados de estudos e de consultas promo-

vidas pelo consórcio, envolvendo uma grande variedade de partes interessadas, 

do governo, do setor privado e de organizações não governamentais.
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No Brasil, o estado do Rio Grande do Norte é considerado o berço da carcini-

cultura brasileira, com o Projeto Camarão, criado pelo Governo estadual nos 

anos 1970. O primeiro projeto de produção comercial do camarão cultivado 

só ocorreu no período entre 1978 e 1984. 

A partir do momento em que laboratórios brasileiros dominaram a reprodução 

e larvicultura do Litopenaeus vannamei e iniciaram a distribuição comercial de 

pós-larvas, o que veio a ocorrer na primeira metade dos anos 1990, as fazendas 

em operação ou semiparalisadas adotaram o cultivo do novo camarão, obten-

do índices de produtividade e rentabilidade superiores aos das espécies nativas. 

O Litopenaeus vannamei passou a ser então a espécie cultivada no Brasil. Após 

esses fatos, os resultados dos trabalhos realizados no processo de domesticação 

convergiram para a estruturação de um sistema semi-intensivo de produção, 

próprio para as condições dos estuários brasileiros. 

A rápida expansão da atividade fez com que o Brasil alcançasse a posição de 

líder mundial em produtividade de camarão (5 a 7 t/ha.ano), incluindo-se no 

ranking dos 10 maiores produtores de camarão cultivado do mundo. Essa 

realidade, porém, foi alterada devido a uma série de fatores, como a baixa 

cotação do dólar a partir de 2004, o aumento de quase 100% nos custos de 

produção, a ação antidumping promovida pela Aliança Sulista de Pescadores 

de Camarão (SSA), e o surgimento de doenças virais – causadas pelo vírus da 

Mionecrose Infecciosa Muscular (IMNV), na região Nordeste, e pelo vírus da 

Síndrome da Mancha Branca (WSSV), na região Sul. Atualmente, o setor vem 

apresentando uma recuperação lenta, sendo que a produção está voltada em 

grande parte para o mercado nacional.

Como você acompanhou no texto acima, uma das principais preocupações 

em relação à carcinicultura, atualmente, é a sustentabilidade. Nesse sentido, o 

artigo que está no link abaixo contém algumas informações sobre os impactos 

ambientais dessa atividade.

<http://www.advancesincleanerproduction.net/third/fi les/sessoes/6A/6/Tancre-

do_KR%20-%20Paper%20-%206A6.pdf>.

Acesse o artigo e descreva os principais impactos gerados por essa atividade:
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10.1.2 Malacocultura
Malacocultura é o cultivo de moluscos oriundos de água doce, salgada ou 

ainda de habitat terrestre. Entre os animais cultivados mais conhecidos estão 

as ostras (ostreicultura) e os mexilhões (mitilicultura), que são moluscos cuja 

produção em escala comercial vem sendo praticada no Brasil. 

De acordo com o estudo de Ostrensky, Borghetti e Soto (2008), a malaco-

cultura brasileira está bem desenvolvida no Estado de Santa Catarina, onde 

desempenha um importante papel social junto às comunidades litorâneas.

A produção de mexilhões tem apresentado forte expansão na região Sudeste 

brasileira e está se expandindo nos Estados como São Paulo e Rio de Janeiro, 

em que algumas fazendas já apresentam 100 toneladas de mexilhão por 

hectare. No Espírito Santo, 14 municípios litorâneos produzem mexilhão 

(DIEGUES, 2006 apud OSTRENSKY; BORGHETTI; SOTO, 2008). A principal 

espécie cultivada é o mexilhão (Perna perna).

Figura 10.1: Cultivo de ostras e/ou mexilhão no Brasil.
Fonte: <http://www.viagemesabor.com.br/userfi les/image/cultivo_de_ostras-33.jpg>. Acesso em: 26 fev. 2014.

Dentre os principais problemas enfrentados pelos produtores em regiões ma-

rinhas brasileiras está a informalidade. Devido à falta de instrumentos legais, 

ocorre um impedimento para que eles sejam inseridos nos programas ofi ciais 

de Governo e tenham acesso às linhas de crédito e a outras formas de incenti-

vo. Essa informalidade inibe a expansão da maricultura (cultivo de organismos 

em ambientes marinhos) sustentável na costa brasileira.
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É correto afi rmar que a maricultura no Brasil está ancorada em um pequeno 

número de espécies? Por quê?

10.1.3 Piscicultura
Considerando o contexto mundial, as tilápias compõem o grupo de peixes que 

mais cresce em termos de comercialização. No Brasil, estima-se que a tilápia 

passou a ser a espécie de peixe mais cultivada no País, a partir da metade da 

década de 1990. Foi introduzida no país no início da década de 1970, pelo 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), que utilizou al-

guns poucos exemplares das espécies Oreochromis niloticus (tilápia-do-Nilo) e 

Oreochromis hornorum (tilápia de Zanzibar) visando à produção de alevinos para a 

ocupação dos reservatórios públicos da região Nordeste e para fomento de cultivo. 

O cultivo de tilápia, no Brasil, tem sido basicamente feito por pequenos produtores.

10.2 Legislação aquícola brasileira
No estudo realizado pelo CNPq (VALENTI et al., 2000) sobre a cadeia produtiva 

da aquicultura brasileira foram detectados problemas relacionados a legislação. 

Porém, várias mudanças ocorreram nesse setor durante os últimos 10 anos de 

publicação do referido estudo. Muito embora, como você pôde acompanhar 

nos textos anteriores, as difi culdades na regularização dos empreendimentos 

aquícolas ainda são uma realidade no Brasil, fazendo com que grande parte 

dos produtores continue atuando na informalidade. 

Dentre os instrumentos que começam a ser adotados para incentivar o uso racio-

nal desse importante recurso natural está a cobrança pelo seu uso, previsto na Lei 

das Águas (Lei n. 9.433/97), que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Nesse contexto, a aquicultura, comparada a outras atividades produtivas, como 

a agropecuária em geral, tem a seu favor uma maior lucratividade perante as 
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atividades tradicionais e um menor impacto sobre o meio ambiente. O impacto 

da piscicultura é menor do que o da avicultura, suinocultura e bovinocultura 

de corte e leite, em todos os outros parâmetros analisados (CHEN, 1998 apud 

OSTRENSKY; BORGHETTI; SOTO, 2008).

10.3  Aquicultura: o desafi o da 
sustentabilidade

O termo “sustentabilidade” passou a fazer parte das discussões sobre aquicultura 

ainda no fi nal da década de 1980, considerada desde então como fator primor-

dial para o sucesso dessa atividade (MOREIRA et al., 2001; VINATEA, 1999).

Entre as várias dimensões envolvidas nesse processo, destaca-se a político-ins-

titucional (assunto da nossa aula passada), pois é quem vai criar as condições 

para o desenvolvimento de uma produção sustentável, direcionando a ativida-

de através de normas, programas e políticas específi cas. Essa sustentabilidade é 

que vai garantir o futuro da atividade em todos os seus aspectos: econômico, 

social, ambiental, cultural etc. 

Outro motivo para apostar na sustentabilidade é o próprio mercado, uma vez 

que as exigências (principalmente do mercado externo) quanto à certifi cação 

de produtos provenientes de criações sustentáveis tem sido cada vez mais 

frequentes e mais exigentes.

10.3.1 Aquicultura sustentável
Considerando as Organizações das Nações Unidas para Agricultura e Alimento 

– FAO/ONU, uma defi nição específi ca de desenvolvimento sustentável aplicada 

para aquicultura é:

Desenvolvimento sustentável é o gerenciamento e a conservação dos 

recursos naturais juntamente com a evolução tecnológica e institu-

cional, de forma a garantir o atendimento e contínua satisfação das 

necessidades humanas tanto para a geração presente como para as 

futuras. Esse desenvolvimento sustentável conserva a terra, a água, os 

recursos genéticos animais e vegetais, é ambientalmente não degra-

dante, tecnicamente apropriada, economicamente viável e socialmente 

aceitável (SEAP, 2007 apud MINAS GERAIS, 2007, p. iv).
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a) Códigos de conduta responsável na aquicultura

Como país membro da Organização de Alimento e Agricultura das Nações 

Unidas (FAO), o Brasil é signatário, junto com outros 170 países, do “Código 

de Conduta para a Pesca Responsável – CCPR”, que inclui, também, o setor 

da aquicultura. Cada membro da FAO deve reportar, a cada dois anos, sobre 

o progresso na implementação do CCPR em seu país.

A adesão ao CCPR é voluntária, sendo o seu conteúdo destinado a todos que 

trabalham ou que estão envolvidos na aquicultura, independentemente se 

estão situados em águas marinhas ou continentais. Estando baseado nas Boas 

Práticas de Manejo (BPM), o Código depende da conscientização dos aquiculto-

res para sua implementação. Uma vez adotado pelo setor produtivo, maiores e 

melhores benefícios serão gerados para toda a sociedade, além de produtos de 

melhor qualidade e com menor potencial de geração de impactos ambientais 

ou sociais. Com o tempo, o Código de Conduta Responsável pode evoluir para 

uma certifi cação, distinguindo os produtos da aquicultura responsável.

10.4  Consolidação da
aquicultura brasileira

O documento “Aquicultura no Brasil: o desafi o é crescer” (OSTRENSKY; 

BORGHETTI; SOTO, 2008), o qual serviu de base para algumas de nossas aulas, 

traz em seu conteúdo, além de informações detalhadas contemplando o estudo 

setorial da aquicultura em nosso país, um conjunto de propostas cujo objetivo 

é apontar caminhos estruturais que possam contribuir para a consolidação da 

atividade, embora essa não seja considerada uma tarefa simples nem mesmo 

para os especialistas na área. Nesse trabalho foram elencados alguns dos 

principais problemas identifi cados ao longo da cadeia produtiva da aquicultura 

no Brasil, incluindo propostas de ações consideradas compatíveis para a sua 

resolução. Entre os problemas identifi cados, destacam-se:

• Falta de políticas públicas para o desenvolvimento e consolidação da atividade.

• Falta de treinamento e qualifi cação técnica ao longo de toda a cadeia 

produtiva da aquicultura.

• Difi culdade de acesso ao crédito para investimento e custeio na aquicultura.
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• Necessidade de aumento da competitividade da aquicultura em pequena 

e média escala.

• Necessidade de viabilização, em escala industrial, do processamento dos 

produtos derivados da aquicultura.

• Necessidade de criação de um sistema nacional de controle da sanidade 

aquícola.

• Necessidade de conquista de novos mercados e novos consumidores.

• Necessidade de agilização da regularização ambiental dos empreendi-

mentos, em especial em águas de domínio da união.

• Necessidade de levantamentos e divulgação de informações setoriais básicas.

• Necessidade de fomento ao associativismo e ao cooperativismo.

• Necessidade de desenvolvimento, validação e replicação de modelos sus-

tentáveis de produção adaptados às diferentes espécies e regiões do país.

Resumo

Nesta aula, você estudou um pouco mais sobre cadeia produtiva da aquicultura no 

Brasil, incluindo o histórico de algumas espécies, bem como principais problemas 

enfrentados pelos aquicultores no contexto atual, incluindo a maricultura, 

malacocultura e a piscicultura continental. Também teve a oportunidade de 

conhecer alguns desafi os para a aquicultura sustentável em nosso país.
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Atividade de aprendizagem

Acesse o site do MPA na internet e liste, no espaço abaixo, quais são os ins-

trumentos legais que atualmente regem a atividade aquícola em nosso país, 

fazendo uma breve descrição do objetivo de cada um deles.

<http://www.mpa.gov.br/>. 
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