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Sustentabilidade é fundamental para desenvolvimento da aquicultura 

reportagem: Juliana Schober 
edição: Rafael Evangelista 

A aquicultura tem garantido cada vez mais a presença do peixe na mesa do 
consumidor. Enquanto muitos estoques pesqueiros naturais já se encontram em 
seu limite máximo de exploração, a produção de pescado pela aquicultura tem 
aumentado muito nos últimos anos. Atualmente, este é o setor de produção de 
alimentos de maior crescimento no mundo. O Brasil é um país com grande 
potencial para o desenvolvimento dessa atividade, mas enfrenta um grande 
desafio: utilizar seu potencial de forma sustentável. 

A aquicultura pode ser definida como o processo de produção em cativeiro, de 
organismos com habitat predominantemente aquático, tais como peixes, camarões, 
rãs, entre outras espécies. Apesar de ser uma atividade produtiva muito antiga, o 
crescimento mundial da aquicultura, nos últimos anos, tem preocupado os 
pesquisadores. Eles dizem que a aquicultura deve ser desenvolvida de maneira 
sustentável para que o ambiente seja utilizado de forma racional e a atividade 
possa ser praticada por muito tempo. 

O professor da Universidade de Brasília (UnB), Marcel Bursztyn, afirma que o 
conceito de sustentabilidade surgiu há pouco tempo, e tem como idéia central o 
princípio da precaução, ou seja, antes do desenvolvimento de uma atividade 
produtiva deve ser feita uma avaliação de todos os tipos de impactos que essa 
atividade pode causar. A implantação dos projetos deve ser cautelosa para que não 
cause danos irreversíveis. "A tecnologia deve ser usada de forma apropriada e em 
uma escala de produção tolerável pela natureza", diz o pesquisador. 

No caso da aquicultura, as criações exigem água 
de boa qualidade em abundância. Se a água 
utilizada nessa atividade for poluída, o produtor 
vai comprometer a continuidade do cultivo. Para 
que isso não aconteça, ele pode investir 
financeiramente no restabelecimento da 
qualidade da água e, assim, continuar a sua 
produção. Porém, muitos produtores preferem 
mudar o empreendimento de lugar ao invés de 
gastar dinheiro com o recurso hídrico que já foi 
poluído, pois no Brasil a água ainda é abundante 
e barata.  

Bursztyn esclarece que o conceito de sustentabilidade vai além da associação com 
meio ambiente. Ele explica que o conceito é mais amplo e não está relacionado 
apenas aos aspectos ambientais das produções, mas diz respeito também às 
dimensões econômica, social, cultural, territorial e político-institucional.  

Para ele, a dimensão político-institucional é a mais importante e precede as demais 
porque é a que cria as condições para o desenvolvimento de uma produção 
sustentável, direcionando a atividade através de normas, programas e políticas 
específicas. Sob o aspecto econômico, um empreendimento é sustentável quando é 
capaz de gerar lucros para os produtores. Mas isso não é suficiente, e Bursztyn 
salienta que a sustentabilidade econômica não depende mais das estratégias 
puramente econômicas.  

Na dimensão social do conceito de sustentabilidade existe a preocupação de não 

 

A Tilápia do Nilo é espécie exótica 
cultivada no Brasil.  



prejudicar as populações envolvidas. "As possibilidades de utilização da aquicultura 
para o desenvolvimento social são muito promissoras", afirma o pesquisador. Para 
explicar essa dimensão social ele utiliza o exemplo da instalação de um projeto 
moderno em uma região tradicional, como ocorre freqüentemente na zona costeira. 
Se a tecnologia apresentada é sofisticada do ponto de vista tecnológico, existe o 
risco de que populações sejam expulsas da região, pois o produto deles não será 
competitivo. Muitas vezes, esses indivíduos não conseguem nem mesmo um 
emprego na nova atividade e são obrigados a vender suas posses e migrar para a 
cidade, potencializando as conseqüências desastrosas do êxodo rural.  

A outra dimensão apontada por Bursztyn é a territorial. Deve-se evitar que os 
empreendimentos sejam concentrados em grandes aglomerações pontuais do 
território, o que intensifica os impactos ambientais locais e pode causar conflitos 
com as regiões vizinhas.  

A última dimensão envolvida na avaliação da sustentabilidade dos projetos de 
aquicultura é a cultural: "É preciso respeitar as culturas, entendendo que a 
diversidade social é uma riqueza", diz o pesquisador.  

Certificação 

Na opinião de Newton Castagnolli, professor do Centro de Aquicultura da 
Universidade Estadual de São Paulo (Caunesp), as exigências do mercado externo 
quanto à certificação de produtos provenientes de criações sustentáveis é mais um 
motivo para investir nessa área. "A sustentabilidade é importante em qualquer 
atividade. Uma atividade sem sustentabilidade não dura muito", afirma Castagnolli. 
Para ele, há uma forte relação entre a a sustentabilidade e a produção com 
qualidade ambiental. "Hoje, a exigência maior é a ISO 14000 aplicada à 
aquicultura, o que significa produzir sem agredir o meio ambiente. Além de atestar 
a qualidade do pescado é preciso atestar também a qualidade do meio ambiente 
onde o pescado é produzido", diz o professor do Caunesp.  

Para ele, a aquicultura está enfrentando um grande impasse no momento. "O 
caminho é expandir a atividade pela industrialização. Mas, para isso, a 
sustentabilidade é imprescindível. Para atender ao mercado interno e até mesmo ao 
mercado externo, se não houver um sistema de rastreabilidade no processo 
produtivo, não haverá compradores." A rastreabilidade garante a qualidade dos 
produtos, informando os consumidores sobre todas as etapas envolvidas na 
produção, desde onde o peixe foi criado até o local da venda. Tanto o Brasil, como 
o mercado externo (principalmente de países de maior poder aquisitivo), estão 
cada vez mais exigentes nesse sentido.  

Bursztyn também ressalta que o controle de qualidade terá que ser cada vez mais 
rigoroso. "Fatalmente ocorrerá a cobrança da qualidade ambiental. O diferencial 
'qualidade ambiental' pesa e vai pesar cada vez mais, sobretudo a partir do 
momento em que o país tiver competitividade nos custos", complementa. 

Castagnolli admite que o cuidado com o meio ambiente é imprescindível, mas diz 
que o excesso de cuidados pode ser prejudicial ao desenvolvimento da atividade, 
do ponto de vista legal. Para ele, o problema ambiental da aquicultura não é tão 
grave quanto se propaga: "Existem muitos problemas em relação à licença 
ambiental, que 'atravanca' nossa aquicultura por excesso de zelo e falta de 
conhecimento". Ele diz que no estado de São Paulo, por exemplo, há tantas 
restrições que o pequeno proprietário fica impedido de desenvolver a aquicultura. 
"Geralmente, as pessoas que avaliam esses projetos não conhecem aquicultura, e 



fazem recomendações precipitadas. Eu concordo, e muito, que é preciso respeitar o 
meio ambiente, mas sem exageros", destaca Castagnolli. 

Na opinião de Bursztyn, o grande entrave para o Brasil desenvolver a aquicultura 
sustentável é o não cumprimento das leis ambientais. "O problema do Brasil é, por 
um lado, normativo e, por outro, fazer com que as normas sejam cumpridas. O 
problema normativo não é tão grave, pois nossa legislação ambiental evolui com 
certa dinâmica e rapidez. O problema é fazer com que as normas sejam 
cumpridas", afirma.  

PRINCIPAIS ESPÉCIES DA AQUICULTURA BRASILEIRA DE NORTE A SUL 
REGIÃO NORDESTE  REGIÃO CENTRO 

OESTE  REGIÃO SUDESTE  REGIÃO 
SUL  
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NORTE  
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O "ambientalmente sustentável" tem predominado nos debates sobre aquicultura. 
Apesar de esses debates ainda não terem gerado medidas práticas de grande 
amplitude, pelo menos no Brasil, uma coisa já é certa: a produção sustentável é 
um quebra-cabeça de muitas peças, e que todas tem que ser muito bem 
conhecidas para poderem ser ordenadas. O problema é que os estudos sobre 
sustentabilidade ainda estão muito voltados para os aspectos ambientais das 
produções. Os aspectos sócio-econômicos, por exemplo, são pouco conhecidos e 
pouco estudados.  

Para Bursztyn, isso deve-se ao fato de que as universidades brasileiras ainda estão 
impregnadas com uma cultura institucional de que o pesquisador precisa ser cada 



vez mais competente em um campo específico do saber. Segundo ele, faltam 
pessoas com uma formação multidisciplinar, o que é fundamental para desenvolver 
atividades sustentáveis. "É preciso reconhecer as instituições que sejam de fato 
interessadas na generalidade, não no sentido pejorativo. Pessoas que tenham uma 
visão abrangente do tema. Nas universidades, deve haver espaço para colocar lado 
a lado engenheiros, sociólogos, biólogos e economistas. Tem que ter o especialista, 
mas também o generalista", conclui Bursztyn. 

Divisão mundial da produção em aqüicultura 

Posição País Quantidade Produzida 
(ton) % 

1 China 24.030.313 66.7  
2 Índia 1.776.450 4.9  
3 Japão 1.339.861 3.7  

11 Estados 
Unidos 438.331 1.2  

12 Chile 375.113 1.0  
18 Equador 135.297 0.4  
25 Brasil 70.480 0.2  

 

 



Análise emergética favorece o meio ambiente 

O que utiliza mais recursos naturais para ser produzido: um bagre ou uma tilápia? 
Uma criação intensiva ou extensiva? Preocupados com o impacto ambiental e sócio-
econômico que a aquicultura pode causar em algumas regiões brasileiras, 
pesquisadores estão viabilizando o emprego da análise emergética (com m mesmo) 
para determinar a sustentabilidade dessa atividade. Essa metodologia já foi 
empregada com sucesso em estudo preliminar das criações de bagres do canal, no 
estado do Alabama, Estados Unidos. Esse tipo de análise pode ser uma importante 
ferramenta para o desenvolvimento sustentável da aquicultura brasileira, pois 
permite avaliar quantitativamente a sustentabilidade das produções. 

 

Pesquisadores utilizaram a análise emergética para 
criações de Bagres do Canal dos Estados Unidos. 

Enrique Ortega, professor da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, 
explica que análise emergética "é uma forma de fazer a contabilidade de sistemas 
produtivos agrícolas, pesqueiros, florestais, agro-industriais ou de qualquer tipo de 
sistema, levando-se em consideração quanto a natureza gasta para produzir os 
insumos que o sistema produtivo usa". Ele afirma que as pesquisas de análise 
emergética em aquicultura ainda são pouco exploradas, mas podem ser de grande 
proveito.  

Os sistemas agropecuários precisam de vários tipos de energia para funcionar - 
como radiação solar, vento, chuva, entre outros - e isso vale também para a 
produção de peixes. A emergia é toda a energia utilizada para a produção de um 
peixe. Para fazer a análise emergética de um sistema, todas as energias envolvidas 
na produção são transformadas em um mesmo tipo de energia.  

Para o piscicultor lucrar mais com a sua produção ele aumenta a utilização de 
materiais e energia dos sistemas envolvidos. Mas até quando os produtores 
poderão continuar a aumentar o uso de materiais e energia desses sistemas sem 
arruinar os recursos naturais? Segundo Ortega, tudo vai depender da forma com 
que os recursos estão sendo utilizados. 

Ele afirma que, como no Brasil existem vários sistemas de produção diferentes, a 
análise emergética pode ser útil para determinar quais são os sistemas mais 
sustentáveis e mais apropriados. Segundo Ortega existem sistemas muito 
intensivos que causam um grande impacto ambiental. "Na região do estado de 
Santa Catarina é muito comum a piscicultura consorciada com a produção de 
suínos (suíno-pisciculturas), e existem previsões de que esse sistema seja cada vez 
mais intensivo, podendo causar impactos ambientais quando não manejados 
adequadamente", afirma.  

O pesquisador explica que nos sistemas de suíno-pisciculturas os dejetos dos suínos 
são utilizados para aumentar a produção de alimento natural nos viveiros 
(composto por microorganismos denominados fitoplâncton e zooplâncton), ingerido 
por várias espécies de peixes cultivados ao mesmo tempo. Porém, se houver 
excesso de matéria orgânica nos viveiros, causado pela introdução de grande 



quantidade de dejetos dos porcos, a qualidade da água pode ser afetada e 
inviabilizada para outros usos.  

Para que isso não aconteça, uma das principais preocupações dos pesquisadores é 
determinar a capacidade de assimilação dos viveiros, o que depende da quantidade 
de matéria orgânica adicionada e também de como os produtores cuidam de seus 
viveiros. Atualmente, estão sendo realizados estudos através da parceria entre a 
Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária de Santa Catarina) e a Embrapa para 
determinar a sustentabilidade ambiental e sócio-econômica desse tipo de sistema 
de produção, que já conta com várias alternativas para produzir e prevenir 
possíveis impactos ambientais. 

Através do estudo de análise emergética da aquicultura na região Centro Oeste, 
será possível sugerir aos produtores alternativas mais sustentáveis para o 
desenvolvimento da aquicultura no local, antes que a degradação ambiental se 
torne irreversível. Os cuidados com o meio ambiente não são suficientes para o 
desenvolvimento da aquicultura sustentável, pois os aspectos sócio-econômicos são 
indissociáveis dos ambientais. No entanto, isso não parece ser um problema para a 
equipe de pesquisadores envolvidos no projeto: "No Brasil, os pesquisadores 
envolvidos na pesquisa de aplicação da análise emergética para a piscicultura estão 
também muito interessados em utilizar esta ferramenta para o estudo da 
viabilidade sócio-econômica da aquicultura nas regiões estudadas", afirma Ortega.  

Análise emergética e bagres do canal: um exemplo a ser seguido 

As criações de bagres do canal (Ictalurus punctatus) do Alabama, EUA, têm sido 
muito questionadas quanto aos aspectos ambientais. Estas criações tiveram início 
nos EUA, nos anos 60 e, desde então, têm apresentado um crescimento intenso. 
Atualmente, é a atividade mais representativa da aquicultura norte-americana. Os 
estudos que utilizaram análise emergética, realizados por pesquisadores da 
Unicamp, Embrapa e pela Universidade de Auburn, EUA, nas fazendas de bagres do 
canal da região de Alabama, EUA, forneceram dados práticos que poderão 
possibilitar uma produção mais sustentável. 

Para fazer a análise emergética das produções de bagre do canal foram utilizados 
os dados coletados durante vários anos pelos produtores e pesquisadores locais, 
sob a coordenação do Departamento de Pesca e Aquicultura da Universidade de 
Auburn. Os dados foram coletados em fazendas típicas da região, que tinham em 
média cerca de 40 hectares de viveiros. Todos os insumos materiais e energéticos 
foram contabilizados em termos de equivalentes em energia solar, através de 
fatores de conversão de energia chamados transformidades. Dessa forma, foram 
quantificadas as energias necessárias para a produção de bagres do canal nos 
viveiros da região do Oeste do Alabama. Esses fluxos foram agregados para obter 
índices que permitiram identificar os pontos críticos daquele sistema de produção. 

Segundo Júlio Queiroz, pesquisador da Embrapa, os estudos sobre a 
sustentabilidade ambiental dos sistemas de aquicultura são muito importantes, uma 
vez que eles podem fornecer informações para a tomada de medidas práticas para 
a regulamentação da atividade. A cooperação entre os produtores de bagres do 
canal e os ambientalistas já existe nos EUA há alguns anos. Queiroz conta que os 
produtores de bagres do canal contrataram a Universidade de Auburn para fazer 
uma avaliação ambiental das criações: "Coletamos água, fizemos análises físico-
químicas em laboratório e determinamos os elementos que poderiam estar 
prejudicando o meio ambiente. Foram determinados os pontos críticos dos sistemas 
de produção e de qualidade de água. Com os pontos críticos em mãos fomos até os 



produtores para saber se eles estariam dispostos a contribuir com algumas ações 
práticas para melhorar a qualidade da água utilizada".  

Queiroz afirma que essas ações foram chamadas de boas práticas de manejo, e que 
serão utilizadas para a elaboração de uma regulamentação ambiental para a 
aquicultura. "Isso vai compor os códigos de conduta da aquicultura e deve fazer 
parte de uma legislação que tem como objetivo certificar a produção de bagres do 
canal com um rótulo verde, ou seja, que comprove que esses produtores trabalham 
de uma forma ambientalmente sustentável", afirma. Paralelamente, foi feita uma 
avaliação sócio-econômica dos sistemas de produção. 

Os pesquisadores chegaram à conclusão de que o sistema de produção estudado é 
intensivo e consome muitos materiais, energia e serviços. Por outro lado, se 
comparada a qualquer outro sistema de produção animal daquela região, a 
produção de bagres é menos dependente de recursos naturais não renováveis. 

Os produtores locais, ao adotarem melhores práticas de manejo, poderão melhorar 
os índices emergéticos do sistema e tornar a produção mais sustentável. No 
mercado internacional de alimentos, produtos ambientalmente sustentáveis são os 
que mais têm conquistado os consumidores.  

Conclusões dos pesquisadores sobre as fazendas 
de bagre do canal do Alabama (EUA)  

•  Cerca de 76% da emergia utilizada na produção de bagres do canal 
provém de recursos naturais não renováveis, por isso essa atividade pode 
ser considerada como pouco sustentável  

•  Os valores obtidos para bagres do canal são melhores que o índice de 
sistemas agrícolas convencionais (que utilizam mais energia por unidade de 
massa de produto), mas poderiam ser ainda melhores com a incorporação 
de procedimentos ecológicos na produção.  

•  Os sistemas de produção de bagres do canal são muito menos 
impactantes e mais sustentáveis que os sistemas de produção de outros 
animais na região como porcos, aves ou gado confinado. 

 

  



Um peixe, uma vida 

Existem diversas populações no mundo que são altamente dependentes do pescado 
para sobrevivência e que estão situadas principalmente nos países 
subdesenvolvidos. A aquicultura é cada vez mais importante para essas 
populações, que vêm enfrentando problemas com a escassez da pesca extrativista, 
causada pela sobre pesca dos principais estoques pesqueiros comerciais. Além de 
beneficiar as populações tradicionalmente envolvidas com o setor pesqueiro, a 
aquicultura tem sido incentivada também para o desenvolvimento de populações 
rurais. 

A importância da aquicultura para o desenvolvimento de populações rurais ganhou 
destaque na primeira reunião do Sub-Comitê de Aquicultura da FAO (Organização 
das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação), que ocorreu em Pequim, 
China, em abril desse ano, onde o papel da aquicultura no desenvolvimento rural 
foi discutido por mais de 50 países. A reunião da FAO foi seguida pela realização do 
Congresso da Sociedade Mundial de Aquicultura, onde também foram apresentados 
vários estudos de caso sobre a aquicultura realizada por pequenos produtores. 
 
Segundo Raúl Malvino Madrid, Coordenador Geral de Aquicultura-Substituto do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), durante o evento foi 
reconhecido que a aquicultura pode desempenhar um papel importante no 
desenvolvimento rural, apesar deste potencial não estar sendo desenvolvido em 
muitas partes do mundo. Na opinião de Madrid, é necessário reconhecer a função 
da aquicultura rural não somente no combate à fome, mas também na geração de 
receitas. Durante o evento, os representantes dos vários países concluíram que é 
necessário elaborar diretrizes para o desenvolvimento da aquicultura rural, com 
uma clara política nacional e regional, além de fortalecer marcos legislativos e 
normativos com vistas à posse da terra e reforma agrária, proteção ao meio 
ambiente e concessão de licenças para a aquicultura. Também é necessária a 
organização dos produtores aquícolas para a obtenção de informações e serviços de 
assistência técnica bem como para a aquisição de insumos de qualidade e custos 
reduzidos. Financiamentos e acesso aos mercados também foram considerados 
relevantes. 

Comércio Internacional de Pescado em 2000 (em dólares x 
1.000) 

  Importação Exportação 

Países desenvolvidos 7.363.854  
(12.988.314 ton) 

50.607.983 
(17.695.699 ton) 

Países em 
desenvolvimento 

27.932.477 
(12.956.889 ton) 

10.317.667 
(8.962.875 ton) 

 

Fonte: FAO Fisheries Department. Fishery Information, Data and Statistics Unit. - 2001. 

Exemplos do Brasil 

No Brasil, a aquicultura tem participado cada vez mais do dia a dia de muitos 
trabalhadores rurais e pescadores artesanais. Segundo o coordenador do Curso de 
Engenharia da Aquicultura da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Vinatea, 
a criação do mexilhão marinho da espécie Perna perna, conhecido popularmente 
como ostra de pobre, é um exemplo de como a aquicultura pode beneficiar 
populações de baixa renda. Ele realizou um estudo em uma comunidade criadora 
desse mexilhão no município de Palhoça, Santa Catarina. "O pescador era 
acostumado a extrair o mexilhão do costão e se alimentar quando a pescaria não 
era boa. Na pesquisa que realizei nessa comunidade, descobri que o cultivo do 



mexilhão permite que os pescadores tenham mais alimento por um preço acessível 
de cerca de 0,90 centavos o quilo. Além de beneficiar o consumo direto, o cultivo 
está elevando a renda mensal dos pescadores. Quando os pescadores da 
comunidade viviam só da pesca extrativista, o salário mensal era em torno de um 
salário mínimo e meio, hoje, está em cerca de cinco salários mínimos", conta o 
pesquisador. 

Os camarões marinhos cultivados também têm feito diferença para os antigos 
pescadores artesanais do estado de Santa Catarina. A bióloga Ana Lúcia Carneiro 
Schaefer realizou um estudo no município de Paios e pode observar que os 
pescadores têm cada vez mais dificuldades de sobreviverem da pesca extrativista 
de camarões, que estão cada vez mais escassos na região. O estudo mostrou que 
as fazendas de camarão marinho estão fornecendo empregos e aumentando a 
renda dos pescadores locais. Apesar de, neste caso, a aquicultura não estar 
fornecendo alimentos diretamente para as pessoas de baixa renda, muitos dos 
pescadores que tornaram-se empregados já não querem mais voltar para a pesca 
artesanal, pois acham que as garantias trabalhistas e os salários dão maior 
estabilidade financeira e melhoram o padrão de vida. 

Mesmo nos lugares marcados pela escassez de água 
e castigados pelas secas prolongadas e intensas, a 
aquicultura pode ser muito importante. Segundo 
Madrid, é uma das únicas atividades possíveis de 
serem desenvolvidas a curto prazo para geração de 
empregos, renda e alimentos no semi-árido 
nordestino. Ele explica que uma parte representativa 
das águas subterrâneas nessa região são impróprias 
para o consumo porque contêm elevado teor de sal. 
Essas águas não servem nem mesmo para o 
consumo dos animais terrestres, mas podem ser 
utilizadas para o cultivo de vários organismos 
aquáticos como camarões e tilápias. Ele afirma que, 
no nordeste, já existem experiências bem sucedidas. 

Uma das características marcantes da aquicultura 
brasileira é a estruturação em torno das pequenas 
propriedades, com exceção do setor dos camarões 
marinhos. Na opinião de Madrid o desenvolvimento 
de grandes empreendimentos também é muito 
importante: "para o sucesso da aquicultura familiar é 
importante que junto ao pequeno produtor estejam 
também os grandes, uma vez que estes têm 
condições de desenvolver tecnologias e estudos mais 
apropriados de manejo, nutrição, genética e métodos 
de combate às doenças, podendo repassar esse 
conhecimento aos pequenos produtores, como vem 
ocorrendo no caso da carcinicultura marinha 
brasileira", explica.  

Brasil: ações que Precisam Continuar 

Apesar dos exemplos otimistas, Vinatea acredita ser 
muito difícil resolver o problema da desnutrição no 
Brasil pois este não é somente um problema de falta 
de alimentos, e sim de falta de recursos para adquirir 
alimentos. Nas palavras de Vinatea, "a desnutrição é 

Populações de baixa 
renda são mais 

dependentes do consumo 
de peixes  

A importância do pescado para a 
sobrevivência de uma população pode 
ser determinada estimando-se quanto 
de pescado é consumido com relação 
a outras fontes de proteína animal, 

como carne de porco ou boi. 
Geralmente, as populações altamente 

dependentes do pescado estão 
localizadas nos países 

subdesenvolvidos, mas o consumo de 
pescado per capita é muito maior nos 

países desenvolvidos. 

Além de consumirem mais pescado, 
as populações do primeiro mundo 

geralmente são menos propensas à 
desnutrição caso o pescado falte em 

suas mesas. Isso ocorre porque, 
geralmente, essas populações têm 
acesso a uma variedade maior de 
fontes de proteína animal e podem 
substituir o pescado em situações 
difíceis. Em várias populações de 

terceiro mundo, quando há falta de 
pescado , os preços tendem a se 
tornar mais elevados forçando as 

pessoas a consumirem alimentos de 
qualidade inferior e deixando de 

ingerir micronutrientes importantes 
para suas dietas.  

O aumento do volume de pescado 
produzido pela aquicultura não 

significa que as pessoas de baixa 
renda terão maios acesso ao mesmo. 

Existem estudos mostrando que 
quando a produção é voltada 

principalmente para o mercado 
externo as populações de baixa renda, 

que são altamente dependentes do 
pescado, podem sofrer sérias 

conseqüências, como a desnutrição. 



somente a ponta de um iceberg". Ainda assim, ele acredita que através de 
programas específicos direcionados a populações carentes e apoiados pelo governo 
e pelas próprias comunidades, a aquicultura pode ser uma ferramenta muito útil de 
desenvolvimento sócio-econômico. 

Segundo Madrid, a FAO tem desenvolvido programas de aquicultura em diversas 
partes do mundo com o objetivo principal de combater a pobreza de populações de 
baixo poder aquisitivo. Mas o sucesso desses programas depende muito da 
continuidade que os governos locais dão aos programas iniciados. A opinião da 
pesquisadora Elizabeth Criscuolo Urbinati, diretora do Centro de Aquicultura da 
Unesp, não é diferente. Para ela, um dos grandes desafios no emprego da 
aquicultura para o desenvolvimento de comunidades é a criação de mecanismos 
eficazes que assegurem, após a implantação dos projetos, sua auto gestão e 
continuidade, permitindo que a comunidade seja capaz de se manter e continuar se 
desenvolvendo por conta própria.  

O importante papel das universidades e centros de pesquisa brasileiros 

O papel das universidades e centros de pesquisa brasileiros é fundamental para o 
desenvolvimento da aquicultura nacional e, também, na busca de alternativas que 
beneficiem as populações de baixa renda. Urbinati afirma que a atuação dos 
extensionistas é muito importante. "O extensionista é um profissional chave para 
atuar na interface aquicultura e desenvolvimento social. O extensionista ensina e 
orienta as comunidades na implantação de projetos desenvolvimentistas, sendo ele 
um canal para se levar a tecnologia envolvida nos cultivos até as pessoas que estão 
fora dos centros de pesquisa, já que o pesquisador, de forma geral, não interage 
diretamente coma sociedade" explica.  

Para que a aquicultura possa favorecer também as pessoas de baixa renda, é 
fundamental que os programas desenvolvidos especificamente para este fim sejam 
elaborados à partir de informações sobre a realidade sócio-econômica, que são 
obtidas através de pesquisas. Atualmente, não existem muitas pesquisas sobre 
essa face da aquicultura. Esses estudos são muito importantes para dimensionarem 
os projetos, identificarem as populações mais necessitadas e para determinar a 
contribuição da aquicultura em contextos específicos de cada comunidade. 

Segundo Vinatea, a falta de interesse por esse tipo de estudo no Brasil está 
relacionado àquilo que pensamos ser aquicultura sustentável: "O termo 
sustentabilidade tem sido assimilado pela sociedade somente de seu ponto de vista 
ambiental. No entanto, a aquicultura sustentável tem outras dimensões além da 
ambiental. O empreendimento deve ser economicamente eficiente, ecologicamente 
prudente e socialmente justo. Isto é o problema que não está sendo incorporado 
pelo setor produtivo e pela sociedade. Acho que aos poucos isso será assimilado. 
Não há formação interdisciplinar e além disso a aquicultura é uma tecnologia de 
produção, e produção é igual a dinheiro e dificilmente há preocupação com 
comunidades carentes. Mesmo os bancos financiadores só estão preocupados com 
os lucros. Agora, na análise de projetos também tem sido abordada preocupação 
com o meio ambiente, quem sabe o próximo passo seja a preocupação com a 
responsabilidade social dos projetos?" 

 

  



Pesque e solte é discutido por pesquisadores 

Diversão para alguns e fonte de renda para outros, os pesque-e-solte são também 
considerados cruéis para os peixes. Pelo menos é essa a opinião de Gilson Luiz 
Volpato, professor e pesquisador do Instituto de Biociências de Botucatu, da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp). Ele faz uma análise crítica sobre as 
premissas favoráveis ao pesque-e-solte e propõe uma alternativa para adequar a 
prática aos argumentos éticos, morais e científicos atuais: o "pesque-e-doe". Ao 
invés de libertar os peixes capturados, eles seriam doados. 

Um dos objetivos de Volpato ao publicar sua análise, foi chamar a atenção das 
pessoas para a necessidade do pesque-e-solte ser avaliado criticamente uma vez 
que a atividade vem se expandindo rapidamente no Brasil. 

Pesque-e-solte é um esporte praticado pelos amantes da pescaria que capturam o 
peixe, experimentam a excitação de lutar contra ele e depois o devolvem na água 
ao invés de matá-lo. Essa atividade pode ser praticada na natureza ou em 
propriedades particulares que se chamam pesqueiros, onde os esportistas pagam 
um ingresso para ter o direito de capturar os peixes dos viveiros e depois soltá-los. 

Para Volpato, quem pratica o "pesque-e-solte" acredita estar praticando um esporte 
que, além de divertido, não é agressivo. Supondo-se que o peixe não sinta dor, os 
esportistas pensam que estão preservando o ambiente e as espécies de peixes em 
extinção. Porém, para o pesquisador, os motivos favoráveis à prática do pesque-e-
solte não são suficientes para justificá-lo. 

Peixe sente dor? 

Volpato acredita que os peixes sentem dor, apesar de não existirem estudos 
científicos que comprovem este fato. Quem já ouviu um peixe gritar de dor? Como 
os peixes não expressam dor de forma que os homens a identifiquem, é difícil saber 
se eles estão sofrendo ou não. Mesmo em situações nas quais os peixes são 
submetidos a vários tipos de crueldade, eles podem não dar a impressão de que 
estão sofrendo. 

Mas o pesquisador afirma que a dor é necessária para a sobrevivência dos animais. 
Durante a evolução, foram desenvolvidos mecanismos que distinguem as sensações 
desagradáveis das agradáveis, por isso é que os animais se mantêm alertas e 
fogem em situações perigosas preservando a própria vida. Segundo Volpato, o 
sentimento de dor está relacionado ao processo de seleção natural das espécies.  

Ele diz que os estudos científicos sobre o sentimento de dor em peixes são 
escassos, e os que existem são baseados em estudos para humanos, o que 
também pode ser muito questionável. Não há estudos que comprovem se as 
estruturas cerebrais responsáveis pelas emoções, presentes nos homens, têm a 
mesma função nos peixes. "O desenvolvimento de estudos científicos que 
comprovem que os peixes sentem dor são importantes, mas não são suficientes, 
pois os resultados devem ser acrescidos de condutas de cidadania e políticas para 
que tenham alguma repercussão na sociedade", diz o pesquisador. 

Para José Eurico P. Cyrino, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Esalq/USP), existem muitas formas de se tentar reduzir o sofrimento 
desses animais durante a atividade esportiva, mas nem todos praticantes manejam 
os peixes com o cuidado recomendado pelos especialistas em pesca esportiva. "O 
pescador deve manejar o peixe corretamente, pois além do peixe estar muito 
estressado no momento da captura, ele pode perder escamas, o muco que recobre 



sua pele, ou sofrer batidas pelo corpo. Isso favorece a entrada de bactérias e 
parasitas que podem levá-lo à morte, causando prejuízo aos donos do pesque-e-
solte", afirma Cyrino. 

Um dos raros estudos científicos brasileiros sobre o que acontece com os peixe 
submetidos ao pesque-e-solte em ambientes confinados foi realizado pela 
zootecnista Daniela Takahashi Nomura, no Centro de Aquicultura da Unesp, sob 
orientação do pesquisador Flávio Ruas de Moraes. O estudo mostrou que, 
provavelmente devido ao estresse que o esporte causa nos animais, a capacidade 
natural dos peixes de se protegerem contra infestações de parasitas acaba sendo 
prejudicada.  

Para realizar seu estudo, Nomura utilizou tambacus mantidos em viveiros durante 
três meses. Para simular um pesque-e-solte, os peixes eram pescados com 
equipamentos freqüentemente utilizados pelos esportistas e depois eram libertados 
novamente no viveiro. Ela observou os tambacus após os dias de pesca e comparou 
os resultados com tambacus que não haviam sido submetidos ao pesque-e-solte. 
Nomura concluiu que os que eram capturados e libertados apresentavam maior 
infestação de parasitas". 

Na opinião de Cyrino, quando os esportistas realizam o pesque-e-solte em viveiros 
os peixes são submetidos a um estresse maior ainda do que os peixes capturados 
na natureza. "Isso acontece porque os viveiros são espaços reduzidos, onde um 
mesmo peixe pode ser capturado mais de uma vez. Isso não acontece com tanta 
facilidade na natureza", explica. O estudo de Nomura mostrou que isso realmente 
pode acontecer. 

Apesar de não existirem estudos científicos comprovando que os peixes sentem 
dor, Volpato afirma que também não existe argumentação científica eficiente que 
demonstre o contrário. Com base em estudos, ele argumenta que os peixes podem 
sofrer danos físicos, químicos ou mesmo "emocionais" quando reagem à situações 
de estresse. Ele considera que os dados disponíveis são suficientes para concluir 
que os peixes de pesque-e-solte são submetidos a um sofrimento intenso, o que 
torna a atividade injustificável. Na opinião dele as adoção de práticas menos 
estressantes para os peixes é uma forma dos esportistas e dos donos de pesque e 
solte se justificarem e continuarem exercendo a atividade. Ele diz que, ainda assim, 
os animais continuam sendo submetidos a situações que causam danos e são 
desnecessárias.  

Por outro lado, Cyrino conta que os pesque-e-solte são muito importantes para o 
desenvolvimento da aquicultura do estado de São Paulo, além de serem uma 
atividade de lazer. "Muitas pessoas que freqüentavam os pesque-e-pague tinham 
que pagar pelo peixe que pescavam, quando na verdade elas só queriam mesmo 
era pescar sem ter que levar o peixe para casa. Os pesque-e-solte permitem que as 
pessoas pesquem sem ter que pagar pelo peixe que capturaram", afirma o 
professor da Esalq. Cyrino conta que tanto os pesque-e-solte, como os peque-e-
pague, incentivam e movimentam a indústria da piscicultura, e que no estado de 
São Paulo, por exemplo, o maior consumidor de peixes de piscicultura hoje são 
esses estabelecimentos. 

Volpato não é favorável à pesca para diversão, e diz que os lucros não justificam a 
atividade. Porém, tudo muda se o peixe depois de capturado virar um bom prato de 
comida, por isso ele sugere o "pesque-e-doe". "Essa é uma forma do indivíduo que 
deseja apenas pescar, mas não se alimentar do peixe, exercer essa atividade 
lúdica, e ao mesmo tempo alimentar pessoas carentes da região" diz o pesquisador. 



Mas ele salienta que deve-se tomar o cuidado para que os peixes não sejam 
submetidos a atos de crueldade mesmo se forem abatidos após a captura. 

O pesquisador diz que todos levariam vantagem com sua idéia, mas admite ser 
difícil viabilizar sua proposta na prática. "Acho que a proposta do "pesque-e-doe" 
visa mais a inibição da atividade do que sonhar que possa, de fato, tornar-se 
realidade", afirma Volpato.  

 

 


