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Editorial

Boa Leitura!

José Carlos Rossetti
Coordenador da CATI

A escolha do tema piscicultura para esta edição da 
Revista foi tão estimulante quanto a atividade tem 
sido para todos aqueles que continuam investindo 

na produção de pescado. O tema é amplo e envolve diferentes 
sistemas de produção — produção marítima e produção 
continental — então optamos por nos ater, principalmente, 
à piscicultura continental praticada em tanques escavados 
e barragens e, mais recentemente, em tanques-rede, 
principalmente em águas públicas, como nos reservatórios das 
usinas hidrelétricas. 

Para fazer jus a esse propósito, convidamos pesquisadores, 
extensionistas, membros da Câmara Setorial do Pescado do 
Estado de São Paulo, empresários, investidores no agronegócio 
do cultivo de peixes e piscicultores para contarem suas 
experiências em artigos técnicos e em reportagens. O destaque 
foi para o cultivo da tilápia, que vem apresentando crescimento 
rápido e está muito longe do potencial representado pelo Estado 
de São Paulo, com mais de um milhão de hectares de áreas 
alagadas, sem contar com os milhares de hectares representados 
por represas e açudes utilizados em propriedades rurais para 
vários fins. 

Além da criação de peixes, o desenvolvimento da piscicultura 
tem favorecido outras áreas, como o turismo rural, com a 
instalação de pesque-pagues em todo o território estadual, 
instalação de frigoríficos para processamento do peixe, que 
alcança os melhores preços com a filetagem e a produção 
de polpa (carne moída do peixe), inclusive para inserção na 

alimentação escolar, a instalação de fábrica de rações para 
atender à crescente demanda e, com isso, o desenvolvimento de 
novas regiões do Estado de São Paulo, como o Noroeste Paulista 
e o Vale do Paranapanema, entre outras, onde a piscicultura toma 
as mais variadas formas, seja na produção de alevinos, de peixes 
para engorda, seja no processamento.

Envolvidas nessas unidades demonstrativas, estão 
trabalhando juntas as universidades, com destaque para a Unesp, 
a pesquisa, envolvendo o Instituto de Pesca e os polos regionais 
da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) 
e o Ministério da Pesca e Aquicultura. A CATI, por sua vez, tem 
oferecido capacitação, tanto para piscicultores como para o seu 
corpo técnico, no sentido de levar a todos os recantos do Estado 
de São Paulo a discussão dos problemas e os desafios que cercam 
a atividade. A reativação da Comissão Técnica de Piscicultura 
da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, efetivada 
por meio da CATI, foi um importante passo no diagnóstico dos 
entraves e na busca de soluções.

Esta edição reconhece o grande potencial que essa tão 
complexa atividade oferece. Trata-se de uma atividade nova, se 
comparada a outras, principalmente em relação ao sistema em 
tanques-rede, e muito promissora. Certamente este é apenas um 
início de abordagem, trataremos de outras tantas experiências e 
novidades em outras edições e/ou publicações e vídeos editados 
pelo Centro de Comunicação Rural da CATI. Por enquanto, 
esperamos que o leitor possa se inteirar da atividade que mais 
cresce no Estado e ter uma interessante leitura!
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En
tr
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is

ta Piscicultura:
Tecnologia e Profissionalismo Fazem a Diferença

O consumo de peixe no Brasil cresce em ritmo acelerado. Dados do Ministério da Pesca 
e da Aquicultura demonstram que a aquicultura brasileira foi a atividade produtiva de 
proteína animal que mais cresceu nos últimos anos.

Os consumidores estão mais conscientes da importância do pescado para uma 
alimentação saudável, com isso a procura nos canais de comercialização tem aumentado. 
Para disponibilizar pescados em qualidade e quantidade necessárias para atender a essa 
demanda, os produtores têm investido em tecnologia e capacitação para produzir bem e 
com sustentabilidade. 

Para falar sobre essa atividade, que tem gerado renda e emprego em várias regiões 
do Estado, a Revista Casa da Agricultura conversou com o empresário do setor, Tito 
Capobianco, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Processadoras de Tilápia, 
membro da Câmara Setorial do Pescado, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e 
vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Pesca do Estado de São Paulo.

RCA – Qual o panorama da piscicultura 
em São Paulo e no Brasil?

TC – A piscicultura vem crescendo com 
índices representativos, só que com alguns 
entraves, pois é uma atividade nova no 
Brasil, comercialmente falando. O potencial 
do país nessa área é incrível, mas faltam 
políticas para dar segurança ao setor, 
principalmente no que tange à questão 
de licenciamento ambiental, sem o qual o 
produtor não consegue obter crédito nem 
financiamentos. 
A quantidade de pescado oriundo da 
pesca marítima ou de rio está estagnada 
desde a década de 1980, em um patamar 
de, aproximadamente, 85 milhões de 
toneladas por ano, pois os peixes dos 
mares estão ficando mais escassos; antes o 
barco ia a 20 milhas e voltava cheio, hoje 
precisa ir a 200 milhas.
O consumo de peixes vem crescendo e 
quem está suprindo é a piscicultura. O 
Brasil produz, aproximadamente, 1,241 
milhão de toneladas de pescado.

RCA – O que é preciso para que São Paulo 
esteja entre os primeiros no ranking 
nacional de produção de pescado?

TC – São Paulo tem um grande potencial 
para a piscicultura. O mercado consumidor 
é muito grande. Além disso, está perto dos 
grandes fabricantes de ração, tem água 
disponível, perdendo apenas em algumas 
localidades em desempenho zootécnico, 
por não ter temperatura estável o ano todo, 
como é o caso do Nordeste.
Para expandir a atividade, é preciso acele-
rar o processo de licenciamento ambiental 
que, em São Paulo, é um dos mais rígidos 
do mundo. A sustentabilidade ambiental 
é fundamental e os piscicultores são os 
mais interessados nisso, pois a degradação 
do solo e da água inviabiliza a atividade. 
A Cetesb lida com grandes empresas, que 
poluem muito, mas a piscicultura, por mais 
que cresça, ainda será pequena diante de 
outras indústrias. 
RCA – Quais os principais entraves para a 
consolidação e/ou desenvolvimento da 
atividade no Estado e em nível nacional?

TC – É preciso entender que a atividade 
requer tecnologia, capacitação e 
dedicação. A piscicultura é diferente das 
outras atividades que produzem proteína 
animal. Quando se trabalha com gado, 
por exemplo, se algum animal tiver algum 
problema, o criador pode tomar uma 

atitude rapidamente e, assim, impedir 
um problema maior. Na piscicultura, o 
produtor só percebe algum problema 
quando muitos peixes já estão mortos. 
Outro entrave para muitos produtores é não 
trabalhar de forma casada, a produção e a 
comercialização. Ao mesmo tempo em que 
se capacita para fazer a escolha adequada 
do local a ser implantado o sistema, 
sabendo que tem que ter água boa, com 
taxa de renovação de oxigênio adequada, 
e aprender a produzir com qualidade 
e sustentabilidade, o produtor precisa 
estabelecer seus canais de comercialização 
e conhecê-los. É necessário saber se vai 
atender à indústria, vender em feiras 
livres ou na porta das propriedades, pois 
diferente do mercado de outras proteínas 
animais o de pescado não tem liquidez 
definida e o peixe não pode ficar na água 
mais que o tempo certo.

 RCA – Comparada com a piscicultura 
em viveiros escavados, quais são as 
vantagens da produção em tanques-
rede? 

TC – Os dois sistemas são bons, de acordo 
com a realidade do produtor. A piscicultura 
em viveiro escavado é uma opção para 
quem já tem uma propriedade rural, pois 

o custo de produção é mais barato, com 
o aproveitamento do alimento natural, o 
fitoplâncton, que surge com a adubação 
do solo que favorece o aumento de 
micronutrientes na água. Por outro lado, 
o viveiro escavado tem a despesca mais 
difícil, uma produção menor (cerca de 1kg 
de peixe por m3), sendo mais suscetível aos 
predadores. Já o tanque-rede é um sistema 
intensivo de cultivo (chega a 100kg por 
m3), é um ambiente isolado, protegido de 
predadores, a despesca é mais fácil, porém 
o custo de ração é alto e o investimento 
inicial também. Além do que, falando em 
São Paulo, o Estado é cercado de água 
por todos os lados, o que o torna grande 
potencial para o tanque-rede em águas 
públicas.
No entanto, para quem vai iniciar na 
atividade e não possui uma área, o viveiro 
escavado não é promissor, pois a terra em 
São Paulo é muito cara e a agropecuária, 
muito diversificada, o que acirra a disputa 
das grandes áreas.

RCA – A piscicultura, seja em tanques-
rede seja em viveiros escavados, é 
viável para pequenos produtores, de 
economia familiar? Como eles podem 
ser competitivos no mercado?

TC – A piscicultura é viável para o pequeno 
produtor, porém é preciso que busque um 
nicho de mercado para comercialização, 
como a venda direta de peixe no gelo, 
e se integre em uma associação e/ou 
cooperativa. Ele tem algumas vantagens 
para isso, como a disponibilidade de crédito 
com juros mais baixos e assistência técnica. 
Se ele quiser vender para a indústria, terá 
que ter qualidade e quantidade. Por isso, 
alcançando um mercado exclusivo, local ou 
regional, poderá fazer a comercialização, 
com um custo de produção menor.

RCA – Quais são os maiores entraves para 
a comercialização de peixe cultivado no 
Estado de São Paulo e no Brasil? 

TC – A logística (onde está a produção 
e onde está o mercado consumidor) e a 
competição do peixe com as outras carnes. 
O Brasil tem as carnes de vaca e frango mais 
baratas do mundo. Enquanto um quilo de 
filé de frango custa em torno de R$ 6,00, um 
de filé de peixe está em torno de R$ 15,00. 
Por ser produzido em menor escala, o peixe 
tem um custo de produção mais alto. 
Mas esse cenário tende a mudar, pois, 
em 2009, o censo aquícola realizado 
pelo Ministério da Pesca e da Aquicultura 

mostrou que enquanto o consumo de 
pescados cresceu 15,7%, o de frango 
cresceu 9,2%, o de suínos 12,9% e o de 
gado bovino teve um declínio de 8,6%. 

RCA – Quais as perspectivas para 
exportação de peixe cultivado 
brasileiro? 

TC – Atualmente, poucas empresas 
exportam, por conta do câmbio 
desfavorável, para todos os setores, 
não apenas para as indústrias ligadas à 
aquicultura. Há cinco anos chegamos a 
exportar 70% da produção de tilápia, hoje 
cerca de 10% é exportada. Minha empresa 
exporta desde 2003 e nunca paramos, 
mesmo com o dólar baixo.
Com o câmbio mais favorável, a exportação 
será impulsionada, entretanto o mercado 
interno está aquecido e a nossa produção 
não é suficiente para atender a essa 
demanda.

RCA – É possível comparar a qualidade 
do produto brasileiro com o que é 
produzido em outros paises?

TC – Com certeza pode-se comparar. 
Fazemos um produto igual ou melhor do 
que os outros países, no que diz respeito à 
tilápia. A qualidade do pescado cultivado 
no Brasil tem impressionado. Quanto 
aos peixes nativos, algumas espécies 
já foram exportadas para vários países 
europeus e até para o Japão, que ficaram 
impressionados com a qualidade. Os 
produtores têm investido em tecnologia e 
conhecimento na produção. 

RCA – Por favor, faça uma análise da 
piscicultura e outras atividades, 
como cultivo de ostras, mexilhões 
etc. no litoral de São Paulo.

TC – A maricultura no litoral de São Paulo 
tem potencial, mas em pequena escala e 
para o mercado local. O brasileiro, de forma 
geral, não tem o hábito de comer frutos do 
mar fora da época de férias no verão, como 
acontece com os portugueses e espanhóis, 
que os consome, no dia a dia, até enlatados. 
Portanto, a maricultura, diferente da 
piscicultura, esbarra no lado cultural.
Falando sobre o aspecto zootécnico, São 
Paulo não tem condições tão boas como 
Santa Catarina, que tem correntes mais 
frias e águas mais ricas em nutrientes, 
o que favorece a maricultura, portanto 
acredito no potencial da atividade para 
os pequenos produtores (os grandes 
empresários acabam optando pela região 

Sul), que podem conquistar um nicho de 
mercado segmentado em suas regiões.

RCA – Qual a contribuição da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento de São 
Paulo para a expansão do setor? 

TC – Participo da Câmara Setorial do 
Pescado e tenho visto o esforço da 
Secretaria para unir a cadeia produtiva 
na mesa de discussões, a fim de elaborar 
estratégias para a expansão da atividade, 
principalmente no que tange às políticas 
públicas e ao licenciamento ambiental. 
Quanto ao trabalho de pesquisa e extensão 
rural, não tenho tanta vivência, mas sei 
que são serviços fundamentais para o 
setor, principalmente para os produtores 
familiares.

RCA – O que é preciso fazer para 
aumentar o consumo de peixe no Brasil? 
Qual a posição do Brasil, em consumo 
per capita, em relação a outros países? 

TC –  O Brasil é o oposto do mundo no 
consumo de peixe em relação a outras 
proteínas animais (veja dados). O consumo 
por pessoa cresceu, passando de 6,6kg, em 
2007, para 9kg em 2009 (MPA, 2010), mas 
ainda está abaixo do recomendado pela 
FAO/ONU que é de 12kg por pessoa, por 
ano.
Para aumentar o consumo, em todas as 
classes, é preciso implementar o círculo 
virtuoso da escala: aumentar a produção, 
com diminuição de custos; aumentar 
a competitividade e possibilitar preços 
mais baixos no mercado, que atraem 
mais consumidores. É um processo. Além 
disso, o crescimento do mercado atraiará 
mais investidores no setor, inclusive 
empresas internacionais de equipamentos 
para despesca, softwares para a gestão 
da piscicultura, medicamentos – como 
vacinas que já existem em outros países e 
que diminuem a mortalidade de peixes.
Não é preciso uma grande mudança 
cultural, pois o brasileiro já entendeu 
as vantagens do pescado para a saúde. 
Antes ele tinha mais receio em consumir, 
porque os peixes ofertados eram de 
baixa qualidade, fruto de uma logística 
ineficiente.

Consumo mundial em milhões de toneladas 
de proteína animal

Peixe – 143 milhões – 35%

Suíno – 101 milhões – 25%

Frango –  94 milhões – 23%

Gado – 65 milhões – 16%

Cleusa Pinheiro 
Jornalista CECOR/CATI
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Panorama da Piscicultura no Brasil  
Destaque para o Potencial do Estado de 
São Paulo

Daercy Maria Monteiro de Rezende Ayroza
Engenheira Agrônoma, Pesquisadora da Apta Médio Paranapanema, Assis/SP, APTA/SAA - dadyroza@apta.sp.gov.br

Fernando Jesus Carmo
Engenheiro Agrônomo, Assistente de Planejamento, CATI Regional Jales/SAA  - fernando.carmo@cati.sp.gov.br

Luiz Marques da Silva Ayroza
Zootecnista, Pesquisador da Apta Médio Paranapanema, Assis/SP, Apta/SAA  - ayroza@apta.sp.gov.br

O cultivo de pescados no Brasil 
até a década de 1990 era pra-
ticado tradicionalmente em re-

servatórios de áreas rurais, açudes ou vivei-
ros escavados. Nas duas últimas décadas, 
entretanto, experiências bem-sucedidas 
de produção em sistemas de tanques-rede, 
implantados em reservatórios das usinas 
hidroelétricas, têm chamado a atenção de 
produtores rurais e investidores. Esse siste-
ma produtivo, com apoio governamental, 
promoveu um crescimento significativo da 
piscicultura.

De acordo com dados do Ministério 
da Pesca e Aquicultura (2009), disponíveis 
no site www.mpa.gov.br, o Brasil produz, 
anualmente, 1.240.813,4 toneladas de pes-
cado, sendo cerca de 825 mil toneladas 
originárias da pesca extrativista marítima 
e continental e 415 mil toneladas oriundas 
da aquicultura. Atualmente, o País ocupa o 
segundo lugar em produção na América do 
Sul, sendo o Chile o maior produtor. A aqui-
cultura nacional se baseia, essencialmente, 
nas cadeias de produção da tilápia e do 
camarão marinho. A produção de tilápias 
responde por 39% do pescado cultivado, 
com um total de 132 mil toneladas por ano, 
sendo exportadas apenas 31 mil toneladas 
e importadas 230 mil toneladas para suprir 
a demanda de consumo interno.

O Estado de São Paulo ocupa a sexta 
colocação no ranking nacional, produzindo 
76.702 toneladas/ano de pescados e está 
baseada, sobretudo, na tilapicultura prati-
cada por pequenos e médios produtores. 
Inicialmente, predominava no Estado a 
criação no sistema semi-intensivo (viveiros 
escavados e de barragens), onde os peixes 
redondos (pacu, patinga e tambacu) e o 
piauçu eram as espécies mais cultivadas, 
embora a tilápia também tivesse desta-
que. Hoje tem ocorrido maior procura pelo 
sistema intensivo em tanques-rede, prin-
cipalmente para a criação de tilápias em 
reservatórios das hidroelétricas em águas 
estaduais e da União.

A criação de tilápias em tanques-rede 
apresenta uma série de vantagens em re-
lação ao sistema convencional, dentre as 
quais podemos destacar: rapidez de im-
plantação; rápido retorno do investimen-
to; produtividade elevada; otimização da 
utilização da ração; controle eficiente da 
população, da sanidade e maior facilidade 
de manejo e despesca. Soma-se a isso o uso 
de áreas já impactadas com as barragens e 
a pouca utilização das áreas de preservação 
permanente, comparativamente à aquicul-
tura tradicional. 

O Estado oferece enorme potencial 
para o aproveitamento racional de seus 

reservatórios hidroelétricos, que ocupam 
uma área alagada ao redor de um milhão 
de hectares. Além disso, existem milhares 
de hectares de pequenos açudes e represas 
utilizados para irrigação, pecuária e outros 
fins.

Atualmente, as principais regiões 
produtoras de peixes cultivados em 
tanques-rede são o Noroeste Paulista, o 
Médio Paranapanema e o Vale do Paraíba. 
Usualmente são utilizadas unidades que 
variam de 6m³ a 18m³ de volume, em em-
preendimentos de pequenos e médios 
portes.

Outro polo produtor é o Vale do Ribeira, 
onde o cultivo é praticado principalmente 
em viveiros escavados e barragens. Os sis-
temas de criação são diferenciados entre 
as regiões produtoras, em razão das carac-
terísticas naturais (clima, topografia, dis-
ponibilidade de água) e de infraestrutura 
(disponibilidade de alevinos, ração, equi-
pamentos, assistência técnica, mercado).

O potencial para o desenvolvimento da 
piscicultura no Estado de São Paulo é mui-
to grande. Estudos na Usina Hidroelétrica 
de Ilha Solteira resultaram na delimitação 
de quatro Parques Aquícolas: Córrego da 
Anta, São José dos Dourados, Ponte Pensa 
e Córrego Parobi, com capacidade de pro-
dução de 51.902,60 toneladas por ano.

Consumo de proteína animal no Brasil
Peixe – 1,7 milhão – 10%
Suíno – 2,5 milhões – 14%
Frango – 7,4 milhões – 41%
Gado – 6,3 milhões – 35% 

RCA – O que é preciso para equilibrar 
o interesse de todos os envolvidos na 
cadeia produtiva?

TC – Trabalhar em parceria, pois não 
adianta só um dos elos da cadeia querer 
ganhar. Ninguém consegue ditar o 
preço, é o mercado quem dita, pois ele é 
autorregulador. Não adianta a indústria 
querer se aproveitar quando o mercado 
está aquecido e colocar os preços muito 
baixos para vender bastante, e matar o 
produtor pagando preços que inviabilizam 
a sua produção. É um tiro no próprio 
pé.  Essa é a política que passo para os 
associados da ABTilápia: ser parceiros, a 
médio e longo prazos, para que produtores 
e indústrias possam crescer juntos. 
RCA – Qual a influência da oferta da 
tilápia capturada sobre o comércio 
da tilápia cultivada? Existe indústria 
processando tilápia que não seja de 
cultivo?

TC – O peixe cultivado tem rastreabilidade, 
o que possibilita saber como foi abatido e 
processado, trazendo para o consumidor 
um produto seguro, e, além disso, ele 
pode adquirir uma tilápia com filé de carne 
branca, sem espinhas e sem gosto forte. E 
é isso que a tilápia cultivada proporciona. 
Por outro lado, a tilápia de captura é 
encontrada em uma água eutrofizada, 
onde há muita matéria orgânica com a 
proliferação de algas, que faz com que ela 
cresça com pouca carne e um forte gosto 
de barro.
Não conheço nenhuma indústria que 
esteja processando tilápia de captura e 
nem tenho conhecimento de vendas no 
varejo. Portanto, o próprio mercado está 
fazendo a seleção.

RCA – Quais as ações que o setor pode 
esperar da ABTilápia?

TC – Nacionalmente, a tilápia é o peixe mais 
cultivado com uma produção de cerca de 
130 mil toneladas. Por isso, fazemos um 
grande trabalho de marketing para o 
consumidor, bem como a representação 
dos associados e do setor (fornecedores de 
ração e alevinos, engordadores, indústria) 
junto aos órgãos competentes. Estamos 
trabalhando junto com o Sipesp, na Fiesp, 

e a Secretaria de Agricultura, na Câmara 
Setorial, para atuar com a Cetesb, visando 
otimização do processo de licenciamento 
ambiental para a piscicultura em São Paulo. 
Nosso objetivo é intensificar essas ações.

RCA – Qual a sua opinião sobre as 
políticas públicas implementadas para 
o setor?

TC –A criação do Ministério da Pesca e da 
Aquicultura foi um grande acerto, pois, 
além de ampliar a visibilidade do setor, 
possibilitou a implementação de ações mais 
organizadas. O incentivo à organização, em 
associações e/ou cooperativas, possibilitará 
o acesso dos produtores organizados 
para diversificarem os canais de comercia-
lização, por meio de projetos institucionais, 
como a Merenda Escolar e o Programa de 
Aquisição de Alimentos, e outros, como o 
fornecimento de pescado para hospitais e 
presídios. No entanto, ainda é preciso in-
vestir mais em crédito e desburocratização 
na regularização de áreas para a 
piscicultura, e estou esperançoso com o 
projeto de criação de parques aquícolas 
do MPA, que já começou a fazer leilões de 
sedes, ou seja, áreas para os piscicultores 
produzirem em águas públicas da União. 

RCA – Como o senhor vê a questão da 
distância entre o produtor e a indústria 
processadora (questão de frete)?

TC – Falando como indústria, digo que 
quem está mais próximo tem mais 
vantagens. Na minha empresa só compro 
peixe vivo, que chego a buscar há até 
300km de distância, mas aos fornecedores 
mais próximos tenho condições de pagar 
um preço melhor, porque o gasto com 
frete e equipamento de refrigeração é 
menor. Quando o produtor monta um 
empreendimento, deve levar isso em 
consideração. 

RCA – O que o mercado espera do 
produto da piscicultura? (preço, 
qualidade, frequência etc.)?

TC – O mercado espera o melhor. Preço, 
qualidade, quantidade e disponibilidade 
do produto. O produtor que não observar 
esses requisitos está fadado a ficar fora do 
mercado.

RCA – Como representante da indústria, 
o senhor poderia dizer se o preço 
final está acima daquele que poderia 
alavancar o consumo do filé no País? 

TC – A escala é fundamental para sermos 
competitivos, principalmente diante dos 
produtos importados. Hoje, nossa briga 
principal na gôndola dos supermercados é 
o filé de merluza argentino, importado em 
altíssimas tonelagens, e o filé de pangassus 
da Ásia, importado principalmente 
do Vietnã. Com nossa moeda mais 
valorizada, nosso produto fica mais caro 
comparativamente.
Além disso, é preciso 3kg de tilápia in 
natura para fazer um quilo de filé; se o 
produtor entregar o quilo de peixe por 
R$ 5,00, um quilo de filé processado na 
indústria custará R$ 15,00. Se tivéssemos 
uma produção em maior escala, com 
certeza o custo seria menor e o preço para 
o consumidor também seria reduzido. 
Também, se o varejo resolver trabalhar 
com uma margem muita alta de lucro, o 
produto ficará travado nas gôndolas e isso 
não é bom para nem um elo da cadeia.

RCA – Quais as perspectivas para a 
piscicultura de São Paulo e do Brasil? 

TC – As perspectivas são muito boas. A 
aquicultura está crescendo e o consumo 
também. O câmbio é cíclico e, em um futuro 
próximo, a concorrência com os produtos 
importados não será tão forte. O Brasil 
tem grande potencial para o aumento da 
produção de pescados.
Estou na piscicultura há dez anos e foi uma 
escolha. Quando comecei, a atividade era 
muito menor do que é hoje. Criar peixe 
não é uma atividade para se ter a mais, 
é preciso encarar com profissionalismo 
e determinação para que o cenário que 
se desenha para os próximos anos seja 
promissor para toda a cadeia produtiva.

RCA –  Por favor, deixe uma mensagem 
para os piscicultores de São Paulo.

TC – Sou produtor e sei que não é uma ati-
vidade fácil. Porém acredito no potencial 
de geração de renda e emprego. A gente 
tem água boa, insumos, produtores 
de alevinos, transporte e o mercado 
consumidor mais valorizado do Brasil. 
O produto da piscicultura tem valor 
agregado, traz segurança alimentar e 
padronização. Precisamos nos organizar 
ainda mais para trabalhar as questões das 
licenças ambientais. É preciso ter paciência, 
perseverança e continuar investindo em 
tecnologia e capacitação. 
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Instituições que Atuam na 
Expansão da Aquicultura Paulista

Fernando Jesus Carmo – Engenheiro Agrônomo – CATI Regional Jales – fernando.carmo@cati.sp.gov.br
Luiz Marques da Silva Ayroza - Zootecnista, Pesquisador da Apta Médio Paranapanema, 

Assis/SP, Apta/SAA  - ayroza@apta.sp.gov.br
Edson Kubo – Biólogo – Diretor do Instituto de Pesca – ekubo@pesca.sp.gov.br

Antonio Carlos Diniz – Engenheiro Agrônomo – Superintendente da Superintendência Federal de Pesca e 
Aquicultura do Estado de São Paulo  - Ministério da Pesca e Aquicultura – antonio.diniz@mpa.gov.br 

O Brasil tem condições de se 
transformar em uma das gran-
des nações produtoras de pes-

cado, cujo consumo vem aumentando em 
todo o mundo, com 8,5 mil quilômetros de 
costa e 13,7% do total mundial da reserva de 
água doce disponível, incluindo cerca de 5,5 
milhões de hectares de lâminas d’água pú-
blicas represadas.

São Paulo tem grande potencial para ex-
pansão. Para difundir conhecimento, tecno-
logia e implementar políticas públicas que 
gerem expansão, renda e emprego em toda 
a cadeia produtiva aquícola. Instituições da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
e do Ministério da Pesca e Aquicultura têm 
atuado em conjunto, o que demonstra o 
compromisso da esfera pública com o cresci-
mento sustentável da aquicultura. 

Integração entre a Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral (CATI) e 

a Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (Apta)

Uma das ações estratégicas da CATI e da 
Apta Regional para a expansão da piscicul-
tura é a realização conjunta de encontros e 
cursos nos Polos Regionais. Essa ação é uma 
demanda verificada a partir de reuniões para 
elaboração do diagnóstico regional.

O objetivo desses eventos é reunir pro-
dutores, autoridades municipais, represen-
tantes de associações, conselheiros dos 
Conselhos Rurais, extensionistas da CATI, 
pesquisadores da Apta e de outras institui-
ções para discutir desafios e oportunidades 
existentes na região, previamente levantadas 
por intermédio dos Conselhos Municipais e 
Regionais de Desenvolvimento Rural.

Além dos cursos, o trabalho afinado en-
tre as duas instituições resultou na elabora-

ção do Manual Técnico de Piscicultura n.º 79, 
editado pelo Centro de Comunicação Rural 
da CATI.

Noroeste Paulista

Na região Noroeste do Estado, o traba-
lho entre técnicos da CATI, pesquisadores do 
Polo de Votuporanga e do Centro Avançado 
de Pesquisa Tecnológica do Agronegócio do 
Pescado Continental, do Instituto de Pesca 
(IP), tem resultado em pesquisas, atendi-
mento, realização de workshops, cursos e 
palestras para difusão de conhecimento e 
tecnologia aos produtores 
da região.

Na microrregião de 
Santa Fé do Sul, foi colocado 
em prática um programa de 
capacitação e treinamen-
to em que foram treinados 
mais de 120  trabalhadores 
em tanques-rede. Estão sen-
do desenvolvidos projetos 
de pesquisa sobre sistemas 
de criação, sanidade, avalia-
ção de linhagens de tilápia 
para produção em tanques-
-rede, qualidade da água e nutrição. Também 
estão sendo desenvolvidos projetos de pes-
quisa, com a coordenação do Centro de 
Aquicultura da Unesp de Jaboticabal.

Região de Piracicaba

Para atender à demanda dos pescado-
res do Bairro Tanquã em Piracicaba, que re-
lataram queda na quantidade de pescado e 
consequente diminuição de renda, os téc-
nicos da Casa da Agricultura decidiram com 
a comunidade introduzir a piscicultura em 
tanque-rede. 

Após participar do curso oferecido pela 
CATI e a Apta de Assis, os técnicos iniciaram 
um programa para implementação da pisci-
cultura no Bairro, para depois expandir para 
os 16 municípios da Regional, com acompa-
nhamento técnico de um pesquisador da 
Apta Médio Paranapanema.

Até o momento foi constituída uma 
Associação de Pescadores do Bairro Tanquã 
e feita análise da água da área selecionada 
para a instalação dos tanques. 

Mais informações: www.cati.sp.gov.br / 
www.apta.sp.gov.br

Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária – CDA

Na criação de peixes, como em qualquer 
cadeia produtiva, o aspecto sanitário é fun-
damental em todos seus segmentos. 

Saúde animal, saúde pública, conserva-
ção ambiental, bem-estar animal, controle 
de risco sanitário em toda cadeia alimentar, 
com consequente produção de alimentos 
seguros, são itens que devem nortear todas 
as atividades dessa cadeia produtiva. Todos 
esses aspectos envolvem um sistema de 
Defesa Sanitária Animal. 

No Vale do Paranapanema estão sendo 
realizados estudos para a demarcação de 
parques aquícolas em oito reservatórios do 
rio Paranapanema, divisa entre os Estados 
de São Paulo e Paraná, que 
totalizam uma 
área de 

185.235 hectares. De acordo com o MPA, a 
criação de peixes em tanques-rede nesses 
reservatórios beneficiará cerca de 1.800 
famílias e terá capacidade para produzir, 
aproximadamente, 89 mil toneladas de 

pescado, considerando-se duas 
a três safras por ano.

Conforme dados do Levantamento 
Censitário das Unidades de Produção 
Agropecuária (Lupa), 2007/2008, existem 
433 municípios no Estado de São Paulo 
com propriedades rurais com piscicultura 
e espelho d’água (ha), respectivamente, 
2.904 e 2.049,88. O Lupa foi realizado pela 
CATI e o Instituto de Economia Agrícola e 
publicado pela Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento.

A maior parte das tilápias criadas no 
Estado de São Paulo destina-se às proces-
sadoras, que atendem ao mercado interno, 
principalmente, e o restante destina-se aos 
pesque-pagues, à exportação e ao merca-
do atacadista, especialmente a Companhia 
de Entrepostos e Armazéns Gerais do 
Estado de São Paulo (Ceagesp), conside-
rado o maior entreposto de pescado da 
América do Sul.

A maior dificuldade enfrentada pelos piscicultores no Estado 
de São Paulo e no Brasil diz respeito à regularização dos projetos 
de produção. O emaranhado de leis, decretos e resoluções faz 
com que o interessado tenha que se dirigir a diferentes órgãos de 
licenciamento, em que exigências e altos custos muitas vezes in-
viabilizam a sua continuidade, especialmente para os pequenos. 
Nas bacias dos Rios Paranapanema, Paraná, Paraibuna, e Grande, 
por exemplo, existem, atualmente, 235 processos de solicitação 
de cessão de uso de águas da União para fins de aquicultura, 
aguardando a obtenção da licença ambiental.

Com relação aos insumos, existem poucos dados oficiais 
disponíveis, mas houve visível crescimento do setor. Segundo 
Suplicy(2007),http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_
brazil/es (Citado, 30 de agosto de 2011), o Brasil produziu, em 
2005, em 175 laboratórios, 617,5 milhões de alevinos. Desse to-
tal, os alevinos de tilápia representaram 304,5 milhões (49,3%). 
Existem, hoje, 70 fábricas produzindo ração para peixes (Alves, 
J.M.C., 2008, Palestra: Mercado de rações para peixes frente às 
tendências relativas à crise mundial de alimentos, Fenacan). Em 
2010, o Brasil produziu 264 mil toneladas de ração para a aquicul-
tura, sendo 80,4% destinada à alimentação de peixes (212.256 to-
neladas) e 19,6% destinada à alimentação de camarões marinhos 
(51.744 toneladas) (Sindirações, 2011, <http://www.sindiracoes.
com.br/>).

Maiores entraves e perspectivas futuras

Conforme mostram os números da balança comercial, existe 

um grande déficit no fornecimento de pescado. O consumo per 

capita saltou de 6,6kg, em 2007, para 9kg em 2009 (MPA, 2010), 

mas ainda está muito abaixo do recomendado pela FAO, que é 

de 12kg per capita. Esse consumo ainda pode ser ampliado com 

a venda para mercados institucionais e estratégias de marketing 

que enfatizem a boa qualidade do pescado cultivado. Dessa for-

ma, a produção de peixes constitui-se num grande potencial para 

geração de renda e empregos. O momento indica ser bastante 

oportuno, considerando-se, ainda, que existem linhas específi-

cas de financiamento, tanto em nível do governo federal (Pronaf, 

Modeagro entre outras), quanto estadual (Feap/SP).

A piscicultura comercial é relativamente recente no país e vá-

rias etapas precisam ser vencidas para que essa atividade atinja 

importância econômica. Entre essas etapas, podemos destacar: o 

melhoramento genético do peixe cultivado; a redução dos custos 

de produção; o desenvolvimento de tecnologias para as espécies 

nativas, a transferência de técnicas de boas práticas de produção; 

o aproveitamento dos subprodutos do beneficiamento e, prin-

cipalmente, a desburocratização do processo de licenciamento 

ambiental. Além disso, o planejamento e o gerenciamento da ati-

vidade, bem como a organização do setor, são fundamentais para 

consolidar a piscicultura brasileira e paulista.

Noroeste Paulista: avaliação sanitária de peixes e de água em reservatório
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Sistema de Criação em Tanques-Rede: 
Tilápias são as Espécies mais Cultivadas

Luiz Marques da Silva Ayroza  - Zootecnista, Pesquisador Científico da Apta do Médio Paranapanema, Assis/SP, Apta/SAA
ayroza@apta.sp.gov.br

Fabiana Garcia - Zootecnista, Pesquisadora Científica da Apta Noroeste Paulista, Votuporanga/SP, Apta/SAA
 fgarcia@apta.sp.gov.br

Existem diversos sistemas de 
criação de organismos aquáticos 
e, na escolha do sistema de 

produção a ser adotado, deve-se levar 
em conta alguns fatores que garantam 
sucesso ao empreendimento. Atualmente, 
os cultivos em viveiros escavados e de 
barragens são mais comuns, mas os 
tanques-rede vêm sendo cada vez mais 
utilizados. Trata-se de um sistema intensivo, 
que apresenta produtividade maior que o 
sistema semi-intensivo e utiliza tecnologia 
mais sofisticada e gestão da produção.

O sistema em tanques-rede é, 
normalmente, instalado em enseadas, 
baías ou outros locais abrigados em águas 
continentais e no mar. As vantagens 
oferecidas por esse sistema são baixo custo, 
rapidez de implantação, rápido retorno 
do investimento, produtividade elevada, 
otimização da utilização da ração, controle 
eficiente da população e da sanidade e 
facilidade de manejo e despesca.

Para a instalação da piscicultura em 
tanques-rede é necessário que se faça 
um estudo de viabilidade econômica 
do empreendimento para garantir sua 
sustentabilidade, juntamente com um 
estudo de mercado, para saber onde 
e como vender o peixe. Outro fator 
importante é verificar a infraestrutura 
disponível e elaborar um bom projeto 
técnico com informações sobre a 
localização, a escolha da espécie, o sistema 
de produção, as densidades adequadas, 
o manejo alimentar, para se ter uma ideia 
do planejamento e dimensionamento da 
piscicultura. Por último, o empreendimento 
deve ser regularizado junto aos órgãos 
competentes. 

O papel fundamental dos tanques-rede 
é confinar os peixes, permitindo a maior 
troca de água possível com o ambiente à 
sua volta, função que é influenciada pelo 

volume do tanque, formato e o material 
de sua construção, que deve ser resistente 
à corrosão e vazado, garantindo tanto a 
troca de água como a remoção dos dejetos 
produzidos pelos peixes. Além dessas 
características, deve possibilitar a retenção 
do alimento em seu interior até ser 
consumido e não causar lesões nos peixes. 
Essas características consideram tanto 
o manejo adequado dos peixes, quanto 
à manutenção da qualidade da água do 
recurso hídrico.

Tamanho, formato e material dos 
tanques-rede influenciam no seu 

potencial

Os tanques-rede, tradicionalmente, 
apresentam volume de 1m³ a 1.000m³. 
Entretanto, os de menor volume (de 1m³ 
a 20 m³) apresentam maior produtividade 
por volume de tanque-rede pela maior 
facilidade de renovação de água. 

Os formatos também influenciam 
no potencial de renovação de água 
e, em geral, são retangulares, cúbicos 
ou cilíndricos. As formas retangulares 
beneficiam a passagem da corrente d’água 
homogeneamente por sua superfície 
lateral, enquanto que nas formas cilíndricas 
a corrente tende a circundar a lateral do 
tanque em vez de atravessá-la. 

Outro aspecto importante é a 
orientação do tanque em relação à direção 
da correnteza. Deve ser posicionado com a 
lateral de menor dimensão na direção da 
correnteza predominante e a profundidade 
média deve ser de 1,5 metro. 

Os materiais podem ser dos mais 
variados tipos: flexíveis (redes de náilon, 
no caso de tanques-rede) ou rígidos 
(plásticos perfurados, aramados de metal, 
telas rígidas, no caso de gaiolas). O ideal é 
que sejam resistentes à corrosão, duráveis, 

leves, de baixo custo e não provoquem 
lesões nos peixes. Devem facilitar a 
renovação de água e oferecer resistência à 
colonização por microorganismos.

Além das boas características 
do tanque-rede, os comedouros são 
equipamentos muito importantes para 
esse sistema de piscicultura, pois têm 
a função de garantir que o alimento 
permaneça dentro do tanque até ser 
totalmente consumido. Para aumentar sua 
eficácia e não obstruir a passagem de água, 
os comedouros devem estar localizados 
no centro dos tanques.

Soma-se a esses fatores, a necessidade 
de uma cobertura para os tanques para 
prevenir a ação de predadores e os furtos. 
Se for opaca, oferecerá sombreamento, 
impedindo a incidência de raios ultravioleta 
e diminuindo a visão dos peixes (para 
objetos e/ou movimentação sobre o 
tanque). 

A importância da renovação da água no 
sistema de tanques-rede

Estudos demonstram que a renovação 
ideal da água no tanque-rede é em torno 
de cinco vezes/minuto, ou uma velocidade 

Em São Paulo, por legislação, cabe à 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
(CDA), órgão da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, a execução de atividades de 
Defesa Sanitária Animal.

As principais atividades desenvolvidas 
na área de piscicultura pela CDA são: ca-
dastramento e vigilância epidemiológica 
de estabelecimentos piscícolas; controle de 
trânsito de animais aquáticos; atendimento 
a suspeitas e notificações de enfermidades; 
emissão de documentos sanitários (Guia de 
Trânsito Animal – GTA); educação em saúde, 
entre outras. Essas atividades têm por fina-
lidade prestar serviços de atenção à saúde 
animal, coordenar programas sanitários, 
cumprindo fiscalização das normas em vigor.

Com a criação e a regulamentação do 
Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), a 
execução de atividades de ordem sanitária 
em piscicultura também ficam sob sua com-
petência. Há interesse recíproco num acordo 
de cooperação técnica entre o MPA e a CDA, 
para cumprimento dessas ações típicas de 
Estado. 

Em síntese, o objetivo principal da CDA é 
estabelecer um controle efetivo das enfermi-
dades em peixes, melhorando as condições 
de produção animal, com consequente au-
mento de renda do produtor, com atenção 
ambiental, assegurando a inocuidade dos 
alimentos ao consumidor. Enfim, resultando 
num processo produtivo com sustentabili-
dade.

Mais informações: www.cda.sp.gov.br

Instituto de Pesca

Criado em 1969, o Instituto de Pesca foi o 
primeiro órgão de pesquisa do país voltado 
ao estudo de ecossistemas aquáticos e à bio-
logia de organismos marinhos e continen-
tais. Desde então, desenvolveu pesquisas 
sobre reprodução induzida e foi pioneiro em 
criopreservação de sêmen de peixes e em es-
tudos de doenças de organismos aquáticos.

A abrangência científica do Instituto de 
Pesca envolve as áreas de: estudos ambien-
tais; autoecologia; biologia pesqueira e aná-
lise de populações; tecnologia de cultivo de 
peixes, crustáceos, moluscos e macroalgas; 
biotecnologia e/ou melhoramento animal; 
tecnologia de pesca; gerenciamento pes-
queiro; socioeconomia pesqueira; agregação 
de valor ao pescado; e tecnologia de proces-
samento de pescado.

Em 2004, criou o Programa de Pós-
Graduação em Aquicultura e Pesca, em nível 
de Mestrado, um dos poucos cursos do país 
a reunir as duas áreas em um mesmo progra-
ma.

O Instituto também atua no controle 
sistemático de dados estatísticos de pes-
ca continental e marítima, implantação de 
fazendas-piloto de cultivo, diagnóstico e 
orientação de medidas profiláticas de do-
enças em peixes, análise de água, difusão 
de conhecimentos e tecnologias em pesca 
e aquicultura, assessoria a órgãos dos pode-
res legislativo e executivo para a formulação 
e implantação de políticas públicas para o 
setor pesqueiro e ações educativas e cultu-

rais por meio do Aquário de São Paulo e do 
Museu de Pesca. 

Mais informações: www.pesca.sp.gov.br

Ministério da Pesca e Aquicultura – 
Superintendência Federal de São Paulo

O Ministério da Pesca e Aquicultura  
(MPA) tem a missão de promover o desenvol-
vimento sustentável da aquicultura e pesca, 
articulando os atores, consolidando uma po-
lítica de Estado com inclusão social, reconhe-
cendo as culturas locais e contribuindo para 
a segurança e soberania alimentar do Brasil.

Por intermédio da Superintendência de 
São Paulo, o MPA atua no Estado com polí-
ticas públicas que abrangem as áreas de re-
estruturação das infraestruturas pesqueiras; 
pesquisa e geração de novas tecnologias nos 
setores de aquicultura e pesca; estruturação 
das comunidades pesqueiras; promoção do 
nivelamento do preço do óleo diesel marí-
timo nacional ao do óleo diesel internacio-
nal, por meio do Programa de Subvenção 
ao Óleo Diesel; implantação de Parques 
Aquícolas, com o objetivo de ordenar o apro-
veitamento da água dos rios, lagos e reser-
vatórios pertencentes à União para fins de 
aquicultura; incentivo ao consumo regular 
de pescado por meio da Semana do Peixe, 
entre outras.

Além  dessas políticas, a Superintendência 
planeja intensificar a atuação em conjunto 
com as instituições de extensão e pesquisa 
paulistas, a fim de ampliar a formação de 
mão de obra, a capacitação de técnicos para 
gerenciar os projetos de tanque-rede e de 
técnicos extensionistas para difundir o co-
nhecimento e as tecnologias na aquicultura, 
bem como capacitar o pescador para que se 
transforme em produtor de pescado. 

A Superintendência também tem entre 
suas atribuições: cadastrar os pescadores; 
emitir carteiras para aquicultores; desenvol-
ver projetos de geração de renda, como o 
que repassa recursos aos municípios onde 
a piscicultura tem potencial, para a implan-
tação de áreas demonstrativas em que o 
pescador é capacitado, com o compromisso 
de distribuí-la para entidades sociais e a me-
renda escolar. Após três anos, a estrutura é 
repassada para a associação de pescadores. 

Mais informações:www.mpa.gov.br
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Noroeste Paulista: avaliação da qualidade da água 
de tanques-rede na Cooperativa de Piscicultores de 
Santa Fé do Sul e Região



 15 ׀ Casa da Agricultura Casa da Agricultura ׀ 14

de fluxo de água de 1m/s no interior 
do tanque. Maiores taxas de renovação 
somente são necessárias em condições 
onde o tanque atingiu sua capacidade 
de suporte, com temperaturas da água 
em torno de 30ºC ou com saturação de 
oxigênio dissolvido abaixo de 50%. Os 
peixes cultivados em tanques-rede não 
devem ser expostos a correntezas acima 
de 10 metros/minuto. 

Os locais para o cultivo de peixes em 
tanques-rede devem: apresentar facilidade 
de acesso para o manejo; ser protegidos de 
ventos fortes; ter profundidade acima de 
3m, boa qualidade e renovação da água; e 
apresentar transparência da água acima de 
1 metro.

Os tanques devem ser posicionados 
em sequência, de maneira que a água de 
qualidade inferior, proveniente de um 
tanque, não seja direcionada para outro, 
e de modo que um tanque não interfira 
na renovação de água do adjacente. É 
recomendado que os tanques sejam 
posicionados de maneira linear e não em 
disposição semelhante a um tabuleiro de 
xadrez.

O manejo criatório de peixes, tanto em 
tanques-rede como em viveiros, é dividido 

em fases. O número de fases varia de 
acordo com o objetivo da criação, a espécie 
criada, as condições climáticas etc., mas, 
normalmente, se divide em alevinagem, 
pré-terminação e terminação.

Tilápias em tanque-rede

As tilápias são espécies que aceitam 
uma grande variedade de alimentos; 
respondem com a mesma eficiência à 
ingestão de proteínas de origem vegetal 
e animal; apresentam boa resistência às 
doenças, aos superpovoamentos e a baixos 
teores de oxigênio dissolvido na água. 
Além disso, possuem boas características 
organolépticas e nutricionais, o que 
as potencializa como peixes para 
industrialização. 

Doenças são limitantes à produção

As doenças que acometem os peixes 
são causadas por microorganismos 
oportunistas, os quais estão presentes 
na água e convivem em equilíbrio com 
os peixes. Esse equilíbrio só é quebrado 
por dois motivos: quando a qualidade 
da água favorece a multiplicação dos 
microorganismos (sobra de ração, baixa 
renovação de água, elevada ou reduzida 
temperatura da água etc.); ou quando o 

Piscicultura em Viveiros 
Escavados Cláudio Giusti de Souza – Engenheiro Agrônomo - CATI Regional 

General Salgado - ute.general@cati.sp.gov.br

No início, em cultivos de pei-
xe em viveiros escavados, no 
Estado de São Paulo, eram 

utilizadas as carpas como espécie principal 
criada na piscicultura extensiva. Em segui-
da vieram as tilápias, os peixes redondos, o 
piau, o lambari e outros.

As primeiras tilápias eram da espécie 
T. rendalli, que não tinham uma boa 
conversão alimentar e possuíam muitas 
espinhas na carne. Com a introdução da 
tilápia do Nilo, houve um grande avanço 
na tilapicultura e, até hoje, essa espécie 
continua predominando nos viveiros 
escavados.

 As primeiras criações utilizavam os 
resíduos produzidos na fazenda, como 
cereais, frutas, verduras e até dejetos de 
suínos. Foi possível melhorar a lucratividade 

da piscicultura com o desenvolvimento 
de rações peletizadas e extrusadas (que 
flutuam), utilizando diversos ingredientes 
com variações da porcentagem de acordo 
com a necessidade dos peixes.  Com isso, 
principalmente nas décadas de 1980 e 
1990, houve um grande aproveitamento 
dos pequenos barramentos existentes 
nas propriedades rurais e construção de 
viveiros escavados para ampliar o cultivo 
de peixes, com criações em sistema 
semi-intensivo. Como toda atividade, a 
piscicultura em viveiros  escavados enfrenta 
várias dificuldades, como furtos, excessiva 
burocracia para licenciamento da atividade 
e baixo volume de água disponível para 
intensificar a atividade. 

Para criar tilápias em viveiros escavados, 
é importante uma água de boa qualidade 
com boa vazão durante todo o ano. Deve-

peixe passa por situações que fazem com 
que seus mecanismos de defesa às doenças 
sejam prejudicados (manejos de rotina, 
transporte e classificação, densidade de 
estocagem inadequada, ração que não 
atende às exigências da espécie, reduzida 
oxigenação da água etc.).  A adoção de boas 
práticas de manejo, as quais mantenham 
a boa qualidade da água e preservem o 
funcionamento dos mecanismos de defesa 
dos peixes, pode prevenir as enfermidades 
e, consequentemente, reduzir as elevadas 
taxas de mortalidade.

Em estudos da ocorrência de parasitos 
e bactérias em tilápias do Nilo, criadas 
em tanques-rede, verifica-se que, embora 
muitos piscicultores estejam utilizando 
antibióticos para tentar controlar as 
enfermidades nas pisciculturas, a causa 
primária da mortalidade está relacionada 
ao parasito denominado Trichodina. Trata-
se de um protozoário que é encontrado na 
pele e nas brânquias dos peixes e que só 
conseguimos observar sob microscópio. 

Essa informação é importante, pois 
esse parasito é facilmente controlado 
com banhos de cloreto de sódio (sal). 
Em alguns casos, quando o piscicultor 
utiliza o antibiótico, observa-se redução 
da mortalidade porque, após a infestação 
pelo Trichodina, as bactérias vêm como 
patógeno secundário. Assim, o antibiótico 
trata a infecção secundária, porém não tem 
efeito sobre a causa primária (Trichodina).  

Em tanques-rede, piscicultores têm 
utilizado “trouxas” de sal de aproximada-
mente 2kg, confeccionadas com saco de 
ração e amarradas no centro dos tanques, 
de modo que levem dois dias, aproximada-
mente, para dissolver o sal. Apesar de esse 
método não ter sido testado cientificamen-
te, os estudos demonstram que as piscicul-
turas que adotam esse manejo apresentam 
menor ocorrência de doenças e menores 
taxas de mortalidade. 

Caso 1 2

Número de tanques-rede 20 20

Tamanho tanque-rede 2,0m x 2,0m x 1,70m 3,0m x 3,0m x 2,30m

Volume útil 6,0m³ 18,0m³

Espécie Tilápia do Nilo Tilápia do Nilo

Ciclos por ano 1,7 1,7

Investimento (R$) 29.000,00 37.000,00

Produção (kg/ciclo) 14.400 28.800

Produção (kg/ano) 24.480 48.960

Preço de venda (R$/kg) 3,00 3,00

Receita Bruta (R$/kg) 73.440,00 146.880,00

Custo Operacional Total 
Médio (R$/kg)

2,65 2,55

Custo Operacional Total 
(R$/ano)

64.872,00 124.848,00

Receita Liquida (R$/ano) 8.568,00 22.032,00

O Custo Operacional levou 
em conta o desembolso 
(insumos, mão de obra e 
outros) e mais a deprecia-
ção dos bens duráveis.

O ciclo de produção 
médio do estado é 
de 1,7/ano.

O valor do 
investimento 
considerado é 
do tanque-rede 
instalado.

Observações:

Simulação de Análise Técnica e Econômica para tanques-rede de 
6,0m³ e 18,0m³ de volume útil

se fornecer a água na superfície e retirá-la 
pela parte mais funda do viveiro. Para os 
sistemas mais intensivos, é necessário um 
maior volume para trocas mais frequentes 
da água dos viveiros. 

Antes de iniciar uma piscicultura, é 
necessário realizar um estudo hidrológico 
da região, verificar se não há existência 
de contaminantes (agrotóxicos, efluentes 
orgânicos etc.) a montante. Relevos com 
declividade entre 2 e 3% favorecem a 
escavação dos vivieros. O projeto deve 
ser desenvolvido por técnico habilitado, 
devendo ser aprovado e licenciado junto 
aos órgãos públicos, como a Companhia 
de Tecnologia de Saneamento Ambiental 
(Cetesb), o Departamento de Águas 
e Energia Elétrica (DAEE), o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o 
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aproveitando para observar o aspecto dos 
peixes e possíveis doenças.

O monitoramento da qualidade da 
água também deve ter uma frequência 
constante e, se possível, diária. A análise 
pode ser feita por equipamentos 
eletrônicos ou por titulação de produtos 
químicos. Cada piscicultor deve optar 
pelo método que preferir, mas não deve 
deixar de fazer essa prática. A falta de 
oxigênio pode em um só dia levar à morte 
a maior parte dos peixes do viveiro; em 
baixa temperatura, os peixes não comem 
e a digestão é lenta; se o piscicultor 
continuar a alimentar, irá sobrar ração, o 
que provocará prejuízo imediato e afetará 
a qualidade da água.

Quando os peixes estiverem no 
tamanho ideal para a sua comercialização, 
deve-se diminuir o volume de água do 
viveiro e fazer a despesca com pessoal 
treinado e redes apropriadas, procurando 
ser o mais breve possível para não 
estressar demasiadamente os peixes. 
Após a retirada dos peixes, é importante 
esvaziar o viveiro, fazer uma desinfecção 
com cal e deixar o viveiro seco por pelo 
menos 15 dias, antes de começar nova 
criação.

A piscicultura em viveiros escavados 
é, hoje, uma atividade rentável na 
propriedade, mas deve ser conduzida 
com seriedade e profissionalismo. Entre 
as maiores dificuldades que o piscicultor 
pode enfrentar está a legalização da 
atividade que é lenta, cara e necessita 
de averbação da reserva legal e áreas de 
preservação permanente da propriedade, 
assim como os furtos, os quais exigem do 
piscicultor medidas de segurança que, 
normalmente, encarecem a atividade. 
Por outro lado, a demanda por peixes 
vem aumentando, principalmente a 
tilápia, por ser um peixe de fácil manejo 
e possuir poucas espinhas em sua carne.  
A tilápia vem sendo utilizada também na 
merenda escolar, sendo um dos principais 
peixes comercializados em restaurantes e 
lanchonetes. 

Mais esclarecimentos podem ser encontra-
dos no Manual Técnico de Piscicultura, editado 
pelo Centro de Comunicação Rural da CATI. 
Orientações gerais podem ser  obtidas nas  
Casas da Agricultura.

Criação de Espécies Nativas : Pacu 
e Lambari-de-Rabo-Amarelo são 
Boas Opções

Newton José Rodrigues da Silva -  Zootecnista, Doutor, Extensionista da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (SP)  
newtonrodrigues@cati.sp.gov.br

João Batista Kochenborger Fernandes - Zootecnista, Doutor, Pesquisador e Professor do Centro de Aquicultura da Unesp, Jaboticabal(SP) 
jbatista@caunesp.unesp.br

Dentre as espécies nativas 
criadas em viveiros escavados 
no Estado de São Paulo 

estão os peixes redondos, denominação 
utilizada para as espécies dos gêneros 
Colossoma e Piaractus, assim como os seus 
híbridos. O pacu (Piaractus mesopotamicus) 
é uma espécie amplamente difundida na 
piscicultura, sendo originário das bacias 
do Paraná e do Paraguai. Na natureza, 
se alimenta de pequenos frutos, folhas, 
moluscos, crustáceos e, mesmo, pequenos 
peixes, sendo classificado como peixe 
onívoro. Tem hábitos diurnos e vive bem 
em águas com temperatura média de 26° 
a 28ºC, não tolerando baixas temperaturas 
(menos de 18ºC), que propiciam o 
surgimento de enfermidades. O principal 
canal de comercialização do pacu são os 
pesque-pagues, onde exigem que o peixe 
tenha peso mínimo de 1,2kg. 

O pacu pode ser produzido em 
praticamente todos os sistemas de criação 
de peixes: extensivo, semi-intensivo, 
intensivo. O sistema extensivo não é tão 
produtivo, já que não é fornecida ração 
ou qualquer outro tipo de alimento. 
No sistema semi-intensivo, utilizam-se 
subprodutos agropecuários e frutas na 
alimentação. Já no sistema intensivo, os 
peixes são alimentados exclusivamente 
com ração balanceada, atendendo 
aos seus requerimentos nutricionais. 
A escolha do sistema de criação está 
relacionada, principalmente, com as 
possibilidades financeiras do produtor, 
que estabelecem as técnicas que utilizará, 
porém, é importante que se faça um 
acompanhamento contábil e calcule o 
custo de produção, independentemente 
do sistema de criação a ser adotado, para 

que possa constatar se a atividade será 
economicamente rentável.  

Em viveiros escavados, nos sistemas 
semi-intensivo e intensivo, a entrada e a 
saída de água devem estar em extremidades 
opostas, sendo o escoamento realizado por 
meio de tubulação disposta no fundo do 
viveiro para facilitar a remoção de materiais 
sólidos em decomposição e compostos 
nitrogenados, tóxicos aos peixes. 

Para melhores resultados, os animais 
devem ser alimentados de três a quatro 
vezes ao dia, com ração balanceada. Para 
as pós-larvas, a dieta deve conter 40% de 
proteína bruta (PB) e a ração deve ser em 
pó. Para os alevinos e juvenis, que também 
necessitam de elevado teor proteico na 

dieta, o teor desse nutriente deve estar 
entre 28% e 32%. Os diâmetros dos peletes 
das rações são de 0,8mm para alevinos, de 
2mm a 4 mm para juvenis e de 6mm para 
peixes em crescimento. Para os adultos 
em fase final de crescimento e engorda, 
as rações devem conter de 26% a 28% de 
PB e apresentar peletes com diâmetro de 
6mm a 10mm. Com exceção da ração em 
pó, as demais devem ser extrusadas. Esse 
tipo de processamento torna a dieta mais 
estável na água, proporcionando melhor 
aproveitamento dos nutrientes e demais 
componentes da ração. A quantidade diária 
de alimento a ser administrada é variável, 
podendo ser de 2% a 3% da biomassa 
do viveiro, em média, aumentando essa 
quantidade para larvas (8% a 10%) e 

Ministério da Pesca e Aquicultura. Estima-
se que o custo para essa fase seja de, 
aproximadamente, R$12.000,00.  Após o 
licenciamento, o piscicultor irá construir 
os viveiros, com uma assistência técnica 
específica para orientar na construção, 
na adubação e calagem, no peixamento 
e no manejo da água e dos peixes. Com 
relação ao atendimento à legislação, a 
Resolução Conama n.º 413,  de 26 de junho 
de 2009, que dispõe sobre o Licenciamento 
Ambiental (LA) das pisciculturas, determina 
que sejam avaliadas as seguintes variáveis 
físicas, químicas e biológicas da água: 
pH, temperatura, transparência, oxigênio 
dissolvido, fósforo total, amônia, demanda 
bioquímica de oxigênio (DBO), clorofila 
a, coliformes termotolerantes, material 
em suspensão (mg L-1), salinidade (ppt), 
nitrito-N, nitrato-N e silicato-Si (mg L-1). 
A Cetesb, que é o órgão responsável pela 
gestão ambiental neste Estado, ainda está 
estabelecendo quais os parâmetros que 
deverão ser analisados para a solicitação do 
licenciamento ambiental das pisciculturas. 

Após realizadas as análises da água, 
o piscicultor deve colocar os alevinos 
assim que as condições forem boas para 
o desenvolvimento das tilápias. Esses 
alevinos sempre devem ser adquiridos 
de piscicultores idôneos, com o intuito 
de diminuir o risco de contaminação de 

doenças ou parasitas. Antes de soltar 
os alevinos, é importante deixar as 
embalagens por, pelo menos, 10 minutos 
sobre a água do viveiro, para que a 
temperatura da água da embalagem fique 
próxima à do viveiro, evitando a morte dos 
alevinos por choque térmico. 

A quantidade de peixes por metro 
quadrado de espelho d’água varia de 
acordo com a qualidade da água, a 
possibilidade de aumento da renovação e o 
manejo que se pretende durante a engorda 
dos peixes. Em média são colocados dois 
alevinos por metro quadrado para que 
estes sejam retirados quando estiverem 
com 600 gramas. Pode-se optar por uma 
densidade maior se houver uma boa 
renovação de água e/ou ser realizada a 
despesca para transferir parte dos peixes 
para outro viveiro onde ficarão até a sua 
comercialização.

Durante a criação dos peixes é 
importante o parcelamento da ração a ser 
fornecida em pelo menos duas vezes ao 
dia. O aumento desse parcelamento resulta 
em melhores conversões alimentares, 
tomando-se o cuidado de não encarecer 
a mão de obra utilizada. A quantidade de 
ração a ser fornecida será proporcional 
à biomassa que se encontra no viveiro. 
A amostragem para determinar a 
biomassa deve ser, no mínimo, semanal, 

Juvenis de pacu
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Regularização de Projetos de 
Tanques-Rede

Daercy Maria Monteiro de Rezende Ayroza - 
Engenheira Agrônoma, Pesquisadora da Apta Médio 

Paranapanema, Assis/SP, Apta/SAA - 
dadyroza@apta.sp.gov.br

Luiz Marques da Silva Ayroza
Zootecnista, Pesquisador da Apta Médio Paranapa-

nema, Assis/SP, Apta/SAA  - ayroza@apta.sp.gov.br

O recurso hídrico é um bem 
público e toda atividade que 
possa promover alterações no 

regime, na quantidade ou na qualidade 
da água, deve respeitar as normas legais 
estabelecidas. A regularização dos proje-
tos aquícolas é importante para garantir o 
desenvolvimento da atividade, compatibi-
lizando sua viabilidade econômica com a 
sustentabilidade ambiental. 

Nesse contexto, destaca-se a legis-
lação de recursos hídricos, com as Leis 
Federal n.º 433/1997 — Lei das Águas, 
que institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos (PNRH) e cria o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(Singreh), e a Estadual n.º 7.663/1991, que 
institui a Política Estadual de Recursos 
Hídricos e o Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
Dentre os instrumentos de implementação 
dessa política, o enquadramento e a outor-
ga estão diretamente relacionados à ela-
boração dos projetos para legalização dos 
empreendimentos aquícolas. 

A Resolução do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Conama) n.º 357/2005 
estabelece a classificação dos corpos 
d’água e as condições e os padrões de 
qualidade que deverão ser mantidos. 
As águas utilizadas para pisciculturas 
continentais são aquelas destinadas: ao 

abastecimento para consumo humano, 
após tratamento convencional; à proteção 
das comunidades aquáticas; à recreação de 
contato primário; à irrigação; à aquicultura; 
e à pesca (classe 2). 

Com relação à legislação ambiental, 
destaca-se a Lei n.º 6.938/1981, que insti-
tui a Política Nacional de Meio Ambiente 
(Pnma) e cria o Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (Sisnama). A aquicultura é passí-
vel de Licenciamento Ambiental junto ao 
Órgão Estadual de Meio Ambiente (Oema). 
Também, a construção do acesso até a água 
está sujeita ao licenciamento, uma vez que 
as margens dos cursos d’água e ao redor 
de reservatórios naturais e artificiais cons-
tituem Áreas de Preservação Permanente 
(APP) – Lei Federal nº 4.771/65. 

Os procedimentos para a regularização 
das criações em tanques-rede são distin-
tos em função da dominialidade, ou seja, 
em águas de domínio da União (Federal) 
ou Estaduais. As modalidades de uso para 
fins de aquicultura em águas da União 
são: área aquícola, parque aquícola, faixas 
ou áreas preferenciais, unidades de pes-
quisa e unidades demonstrativas (Decreto 
4.895/2003). A área aquícola é definida 
como o espaço físico contínuo em meio 
aquático, delimitado, destinado a projetos 
de aquicultura, individuais ou coletivos.

Procedimentos para instalação de Áreas 
Aquícolas

A solicitação para instalação da área 
aquícola é feita mediante apresentação de 
projeto de “Autorização de uso dos espa-
ços físicos em corpos d’água de domínio 
da União para fins de aquicultura”, junto 
à Superintendência Federal da Pesca e 
Aquicultura no Estado (SFPA/MPA). 

O Ministério da Pesca e Aquicultura 
(MPA) centraliza os procedimentos cabí-
veis, autua a documentação e realiza a 
avaliação técnica do projeto. Após análise e 
deferimento pelos demais órgãos federais, 
o MPA lança o edital de licitação para a efe-
tivação da cessão de uso da Área Aquícola. 
O trâmite dos processos é disponibilizado 
no site http://www.mpa.gov.br.

A venda da produção também é regu-
larizada na SFPA/MPA, por meio do Registro 
Geral de Pesca (RGP), cujas orientações fi-
cam disponibilizadas no site http://www.
mpa.gov.br/#aquicultura/registro-e-licen-
ca-de-aquicultura/inscricao-no-rgp.

A localização e a sinalização do projeto 
devem estar de acordo com as Normas da 
Autoridade Marítima (Normam): Normam 
11/2003 e Normam 17/2004. 

A Agência Nacional de Águas (ANA) é 
responsável pela emissão da outorga.  O   

alevinos (6% a 8%), e diminuindo conforme 
os animais forem atingindo peso de abate. 
Essa quantidade muda de acordo com a 
temperatura da água, devendo aumentar 
quando a temperatura for maior e reduzir 
se menor.

Os pacus são peixes reofílicos, ou seja, 
de piracema, então não se reproduzem em 
cativeiro sem que haja estímulo hormonal. 
Para isso, na época da reprodução (de 
novembro a janeiro), são utilizados 
hormônios naturais ou artificiais para 
induzir à desova. Os ovos são incubados em 
incubadoras especiais de formato cônico e 
mantidos com fluxo contínuo de água de 
baixo para cima, a uma temperatura média 
de 27° a 29ºC. Passadas de 18 a 24 horas, 
os ovos eclodem e as larvas permanecem 
nesse local por dois ou três dias quando, 
após a absorção do saco vitelino (reservas 
de nutrientes), são transferidas para viveiros 
de larvicultura previamente fertilizados e 
com alta produção de plâncton, alimento 
essencial para essa fase da vida dos peixes.

Existem cruzamentos entre o pacu 
e algumas espécies da mesma família. 
Como exemplo clássico, há o tambacu, 
cruzamento entre o peixe fêmea de 
tambaqui (Colossoma macropomum) e 
o macho de pacu. Trata-se de um peixe 
mais resistente ao frio em relação ao pacu, 
essencial para regiões como o centro 
do Estado de São Paulo, que possuem 
temperaturas mais baixas que as da região 
Norte do Brasil, de onde o tambaqui é 
originário.  Outro exemplo é a patinga, 
cruzamento entre o pacu e a pirapitinga 
(Piaractus brachypomus), muito utilizada 
em pesqueiros por ser bastante esportivo. 
Esses peixes, tambacu e patinga, por serem 
híbridos, não devem ser inseridos em 
corpos de água naturais, já que podem 
cruzar com espécies parentais nativas e 
desequilibrar o meio ambiente. 

Recomenda-se que o pacu ou os seus 
híbridos sejam criados em duas fases 
nos sistemas semi-intensivo e intensivo, 
para melhor aproveitamento dos viveiros 
e maior controle sobre a quantidade de 
peixes existentes. Ao comprar os alevinos, 
com no mínimo de 3cm de comprimento 
total, deve-se introduzi-los na densidade 
entre 7 e 10/m². Após atingirem 60g de 
peso médio, devem ser transferidos para 
viveiros de engorda na densidade de um 
peixe/2m². 

Criação de lambaris com foco para o lambari-de-rabo-amarelo

O lambari-de-rabo-amarelo ocorre na bacia do alto rio Paraná e se destaca, entre as 
espécies de lambaris, como a principal produzida pela piscicultura, sendo atualmente 
identificada como Astyanax altiparanae. A sua criação está concentrada, principalmente, na 
região oeste do Estado de São Paulo, em razão da proximidade com as represas públicas. Já 
os piscicultores situados no Vale do Ribeira e no Litoral Sul do Estado de São Paulo devem 
optar pela criação do lambari da espécie Deuterodon Iguape, pelo fato de ser autóctone, ou 
seja, nativa nessas regiões. 

O destino da produção do lambari é, fundamentalmente, o mercado de iscas vivas, 
sendo utilizado por pescadores para a captura do tucunaré (Cichla spp.) e da pescada do 
Piauí (Plagioscion squamosissimus). O tamanho de comercialização do lambari varia de 5cm 
a 12cm e os preços pagos ao produtor por pescadores ou casa de iscas situam-se entre      
R$ 0,14 e R$ 0,20 por unidade. 

Há a possibilidade de se criar lambari para o consumo humano. Nesse caso, a 
comercialização deve ser destinada aos bares, aos restaurantes de pesque-pagues e 
às peixarias e o peso de comercialização deve ser de 10g. Porém, a cadeia produtiva do 
lambari está estruturada somente para mercado de iscas em virtude da boa remuneração 
conseguida pelo produtor.

Existem diferentes sistemas de criação de lambari. Pode-se sugerir que o produtor 
aproveite o fato de a espécie Astyanax altiparanae reproduzir-se naturalmente. Assim, 
devem ser introduzidos três peixes adultos/m² na proporção de uma fêmea para cada 
dois machos. Quando os alevinos atingirem 2cm, devem ser capturados e distribuídos nos 
viveiros de engorda na proporção de 20 peixes/m2 com três ciclos de produção por ano. 

Há produtores que engordam o lambari em bicultivo com os peixes redondos. A 
densidade inicial é de 15 lambaris de 2cm de comprimento total/m² e um peixe redondo 
de 3cm de comprimento/2m². Quando os lambaris atingem o tamanho de comercialização, 
cerca de quatro meses após a sua introdução no viveiro, passa-se uma rede que capture os 
peixes redondos e os concentre em uma extremidade do viveiro. Posteriormente, passa-
se outra rede em sentido contrário, com malha capaz de capturar os lambaris e faz-se a 
despesca. Os lambaris são comercializados e o produtor obtém receita antecipada em 
relação ao fim do período do cultivo. Após oito meses da comercialização dos lambaris, o 
produtor vende a produção de peixes redondos, pois já terão atingido o peso comercial. 

A alimentação dos lambaris é feita com rações que contêm entre 28% e 32% de 
proteína bruta e pelete de 0,8mm a 1,7mm. Quando o lambari é criado em bicultivo com o 
peixe redondo, devem-se misturar as duas rações e ministrá-las ao  mesmo tempo. 
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Linhas de Crédito para a Atividade 
de Piscicultura

Alexandre Mendes de Pinho - Engenheiro Agrônomo - Assessoria 
de Gestão de Políticas Públicas da CATI

almendes@cati.sp.gov.br

disponham de infraestrutura para a prática 
de piscicultura (viveiros ou barragens), 
com a devida documentação emitida 
pelos órgãos licenciadores ambientais. 
Contempla a reforma, adequação ou 
ampliação de viveiros. Também pode 
ser financiada a aquisição de aeradores, 
comedores automáticos, aparelhos para 
medição de parâmetros limnológicos, 
redes e tralhas de pesca, bem como 
alevinos e ração.

Podem ser financiados até R$ 61.200,00, 
sendo esse valor subdividido conforme as 
regras da linha de crédito para os itens fi-
nanciáveis. O prazo para pagamento é de 
até 5 anos, inclusa a carência de 18 meses.

Pronaf
O piscicultor que se enquadrar como 

beneficiário do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf ) tem à sua disposição algumas li-
nhas de financiamento bastante atrativas. 

• Pronaf Custeio: destinada ao 
financiamento das despesas de cada safra 
ou ciclo de produção, beneficiamento e 
industrialização da produção; por meio 
dessa linha, o produtor pode financiar até 
R$ 50 mil com juros de 1,5% a 4,5% ao ano, 
e prazo para pagamento da dívida de até 
um ano.

• Pronaf Mais Alimentos (investimento): 
por intermédio dessa linha, pode-se 
financiar a aquisição de redes, tanques-
rede e estruturas de fixação; infraestrutura 
de armazenagem de ração e guarda de 
equipamentos, redes, tarrafas, puçás, kits 
de análise de água; tubulação, materiais 
para estruturas de abastecimento e 
drenagem de viveiros; aluguel de máquinas 
para construção de viveiros e mão de obra; 
aquisição de matrizes para o primeiro ciclo 

Atualmente existe tecnologia su-
ficiente para que os produtores 
consigam tornar a atividade da 

piscicultura o mais rentável possível. Logo, 
eles precisam adequar seus empreendi-
mentos para as novas técnicas de manejo 
e melhorar a produtividade, modernizar 
a infraestrutura de produção e viabilizar a 
aquisição de equipamentos. Assim, exis-
tem algumas linhas de financiamento dis-
ponibilizadas pelo governo que podem 
ajudá-los nesse sentido.

Feap
A Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo 
(SAA), por meio do Fundo de Expansão 
do Agronegócio Paulista (Feap), oferece 
aos piscicultores duas linhas de crédito 
com juros atrativos (3% ao ano), que 
contemplam itens de investimento e de 
custeio da atividade.

Piscicultura em tanques-rede: os 
beneficiários do Feap que desejarem 
acessar esta linha devem ter o perfil de 
produtores rurais que, no caso de utilização 
de águas públicas, tenham as autorizações 
previstas conforme a legislação vigente, 
ou, quando em propriedades rurais, 
apresentem o registro de aquicultor e a 
outorga de utilização da água emitidos 
pelos órgãos oficiais.

A linha de crédito financia recursos para 
a aquisição de tanques-rede e respectivos 
materiais de fixação, barco e acessórios, ae-
radores, alevinos e ração. O produtor pode 
financiar até R$ 40.400,00, sendo esse valor 
subdividido conforme as regras da linha de 
crédito para os itens a serem financiados. O 
prazo para pagamento da dívida é de até 5 
anos, inclusa a carência de 18 meses.

Piscicultura convencional em viveiros e 
barragens: o financiamento destina-se aos 
produtores beneficiários do Feap que já 

de produção. O valor financiável é de até   
R$ 130 mil, a juros de 1 a 2% ao ano, tendo 
até 10 anos para quitar a dívida.

• Microcrédito Produtivo Rural (Pronaf 
Grupo B): implantação, ampliação 
ou modernização da infraestrutura 
de produção e prestação de serviços 
no estabelecimento rural; podem ser 
financiados até R$ 2.500,00, com juros de 
0,5% ao ano, e prazo de reembolso de até 
2 anos para pagamento da dívida.

• Investimento para agregação de renda 
à atividade rural (Pronaf Agroindústria): 
linha destinada a investimentos, inclusive 
em infraestrutura, que visem ao beneficia-
mento, ao processamento e à comercializa-
ção da produção ou de produtos artesanais 
e à exploração de turismo rural. O produtor 
tem até 10 anos para quitar o empréstimo, 
cujo valor é de até R$ 50 mil com juros de 1 
a 2% ao ano.

Moderagro
O Programa de Modernização da 

Agricultura e Conservação dos Recursos 
Naturais (Moderagro) é uma linha de cré-
dito com recursos do BNDES que financia 
o desenvolvimento e a modernização da 
atividade —construção, instalação e mo-
dernização de benfeitorias, aquisição de 
equipamentos, industrialização de produ-
tos da piscicultura, armazenagem, obras 
para adequação sanitária ou ambiental, 
entre outros itens.

Os produtores rurais que pretendem 
acessar essa linha (pessoas físicas e jurídi-
cas, inclusive cooperativas) podem finan-
ciar até R$ 600 mil, com taxa de juros de 
6,75% ao ano e com até 10 anos para paga-
mento da dívida. 

Para mais detalhes, procure o técnico da 
Casa da Agricultura de seu município.

interessado deve acessar o site http://cna-
rh.ana.gov.br/sistemacnarh.asp, para se re-
gistrar no Cadastro Nacional de Usuários de 
Recursos Hídricos e enviar a essa Agência a 
Declaração de Uso e os formulários de soli-
citação de outorga. 

O Ibama realiza a análise prévia para o 
licenciamento ambiental. O empreendedor 
e o técnico responsável pelo projeto devem 
se cadastrar no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Usuárias de Recursos Naturais Renováveis 
no site http://servicos.Ibama.gov.br/co-
geq/.  

No Estado de São Paulo, o Oema é re-
presentado pela Cetesb. As instruções para 
o licenciamento ambiental estão disponí-
veis no site http://www.cetesb.sp.gov.br/
licenciamento/licenciamento-ambiental/1-
-pagina-inicial. As autorizações junto aos 
Oemas estão vinculadas à averbação da 
Reserva Legal (Conama n.º 369/2006). 

Os procedimentos para a regularização 
de empreendimentos em águas estaduais 
não estão padronizados. Em princípio, o 
requerente deve elaborar um projeto se-
melhante para águas de domínio da União 
e solicitar a outorga no órgão estadual con-
cernente ao Singreh, e a licença ambiental, 
no Oema. Em São Paulo, o Departamento 
de Águas e Energia Elétrica (DAEE) é res-
ponsável pela outorga. O interessado deve 
requerer, ainda, a autorização da Marinha 
do Brasil, por intermédio da Capitania dos 
Portos e o Registro Geral de Pesca (RGP) 
junto à SFPA/MPA. 

Aquicultura em Viveiros Escavados
Fernando José Levatti – Engenheiro Agrônomo – Casa da Agricultura de Rinópolis – CATI Regional Tupã

Sergio Okuyama - Engenheiro Agrônomo – Casa da Agricultura de Rinópolis – CATI Regional Tupã
ca.rinopolis@cati.sp.gov.br

No fim da década de 1990 houve, em São Paulo, na região da Alta Paulista, uma grande 
expansão da aquicultura em viveiros escavados. A atividade se desenvolveu, principalmen-
te, em pequenas propriedades, como alternativa de renda e lazer. Atualmente, o segmento 
tem vivido uma retração, mas em algumas regiões do Estado os produtores têm demons-
trado interesse pela atividade. 

O desenvolvimento da piscicultura nessa região, principalmente no município de 
Rinópolis, ocorreu, entre outros fatores, em virtude das parcerias realizadas entre a CATI, o 
DAEE, a Prefeitura Municipal e os produtores rurais. Observa-se que a atividade desenvol-
vida na pequena propriedade e na agricultura familiar possibilita a diversificação de renda 
e lazer, além da melhoria nas condições sociais e ambientais. 

No entanto, atender às exigências legais para a implantação da piscicultura demanda 
tempo e dinheiro, o que, por vezes, desestimula o produtor a entrar no ramo, deixando 
um potencial sem ser explorado em sua propriedade. Portanto, antes da instalação dos 
viveiros escavados, é fundamental conhecer a legislação e os documentos necessários para 
aprovação nos órgãos competentes, como descrito a seguir:

• É preciso estar de acordo com a legislação ambiental vigente, entre as quais:  Resolução 
Conama, o Decreto Estadual n.º 49.566/2005 e a Lei Federal 4771/1965.

• Alguns documentos necessários 
para o processo de licenciamento são: 
averbação da reserva legal à margem da 
matricula do imóvel; compensação da 
área de intervenção em APP; outorgas de 
captação e de lançamento de água junto 
ao DAEE; documentos comprobatórios de 
posse e uso da terra, ou anuência, projeto 
técnico, mapa do IBGE do local da obra; 
estudos hidrológicos; mapas de uso e 
ocupação de solo; cronograma de implan-
tação do empreendimento etc., além de 
documentos solicitados e preenchimento 
do requerimento junto à Cetesb.

Opinião do produtor 

Legalização: compromisso pela qualidade da piscicultura

Mauro Yoshio Nakata – Produtor da região de Fartura/SP - mauroynakata@yahoo.com.br 

“A piscicultura é uma atividade que utiliza a água de rios, lagos, represas e açudes como habitat dos peixes, portanto somos nós, os 
piscicultores, os grandes interessados na manutenção de uma água de boa qualidade. 

Para o crescimento de peixes sadios e de boa qualidade, com paladar agradável e carne tenra, é essencial que sejam mantidos em bom 
patamar os indicadores de qualidade da água. Para tanto, há de se utilizar alimento de alta qualidade/digestibilidade, evitar perdas de 
alimentos e controlar a sanidade dos peixes, mantendo o ambiente o mais conservado possível.

As exigências para o Licenciamento Ambiental feitas pela Cetesb, num primeiro momento, assustaram o setor. Contudo, após a reali-
zação de reuniões junto à Cetesb, por meio do Sindicato da Indústria da Pesca e Aquicultura no Estado de São Paulo (Sipesp) e de outros 
órgãos representativos do setor, como a Câmara Setorial do Pescado, foi esclarecido que tais exigências ainda podem ser debatidas. 

Dessa forma, o setor está atuando para mostrar à Cetesb que os maiores interessados em minimizar danos e impactos ao ambiente 
somos nós, os piscicultores. Apesar de estarmos em uma atividade em fase de crescimento, temos o compromisso com a legalização, para 
desenvolvê-la com sustentabilidade.”

Tanques escavados na região de Rinópolis / Tupã (SP)
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Localizado a pouco mais de 600km 
da capital do Estado de São Paulo, 
o município de Santa Fé do Sul 

fica a noroeste do Estado, vizinha à Santa 
Clara d’Oeste, Santa Rita d’Oeste, Rubinéia, 
Três Fronteiras e Nova Canaã Paulista, ci-
dades com as quais mantém relações cada 
vez mais fortes em razão do Consórcio 
Intermunicipal de Piscicultura, criado em 
2004, que as une no propósito de aprovei-
tar o potencial aquícola da região, repre-
sentado pelo enorme reservatório que se 
formou com a construção da usina hidroe-
létrica de Ilha Solteira.

É o lugar de encontro de importan-
tes rios, como Paranaíba e Grande, que se 
juntam para formar o Paraná. Conta com 
uma excelente logística formada tanto por 
rodovias, que a ligam aos Estados de Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas 
Gerais, como pela Ponte Rodoferroviária e a 
hidrovia Paraná-Tiete. 

Por ser favorecida com todo esse po-
tencial, a Casa da Agricultura de Santa Fé 
do Sul já foi Delegacia Agrícola antes da 
reestruturação da CATI, em 1997, e possui 
instalações bem estruturadas para atender 
à demanda de novos negócios que vêm 
se multiplicando na região. A piscicultura 

é um dos mais recentes e está ao lado da 
pecuária de leite e corte, dos seringais em 
formação e início de produção e da fruti-
cultura, com destaque para a produção de 
laranjas, que abastece o mercado para con-
sumo in natura, banana-maçã e uva Itália. 

Florisvaldo Capato, Vagner Luiz Gurian 
e Fernando Carmo, engenheiros agrôno-
mos, e o médico veterinário, Jeferson de 
Oliveira Mendonça, comandam a Casa da 
Agricultura da Estância Turística de Santa 
Fé do Sul. Capato assumiu a chefia da Casa 
da Agricultura em julho deste ano (2011), 
Vagner responde pelo convênio com a 
Prefeitura e Fernando é assistente da CATI 
Regional Jales. Somam-se a esses profissio-
nais, além do médico veterinário Jeferson 
Mendonça, os assistentes de apoio 
Valdomiro Brancaleone, da Prefeitura, e 
Vicente Hernandes, da CATI. O secretário 
municipal de Agricultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente, Ademir Maschio, e o di-
retor do Departamento Agropecuário da 
Prefeitura, Márcio Castilho, também traba-
lham integrados no prédio que é ponto de 
referência na cidade de 30 mil habitantes.

Em 2010, a equipe foi responsável pela 
realização do II Aquishow, evento que reú-
ne piscicultores, técnicos da pesquisa e da 

extensão rural, empresas fornecedoras de 
insumos e público interessado em piscicul-
tura, com a realização de palestras, mostra 
de produtos e negócios. O próximo aconte-
cerá no primeiro semestre de 2012.

Os técnicos da Casa da Agricultura vem 
acompanhando as mudanças e o desenvol-
vimento que têm chamado a atenção de 
investidores, tanto locais, como a família 
Ambar Amaral, quanto de fora, a exem-
plo dos grupos Geneseas, que tem Tito 
Capobianco como um dos proprietários, e 
da Zippy Alimentos, de Santa Clara d’Oeste, 
comandada pelo ex-empresário do ramo 
da saúde, Ayres da Cunha Marques, todos 
ligados à cadeia produtiva da tilapicultura. 

Nos últimos cinco anos várias piscicul-
turas em tanques-redes entraram em ati-
vidade para produção de tilápia nas águas 
da represa e, na esteira desse agronegócio, 
foram instaladas fábricas de rações e frigo-
ríficos de pescados que vieram se somar a 
outros empreendimentos. O grupo Ambar 
Amaral, de Santa Fé do Sul, responsável 
pela marca Brazilian Fish, é comandado 
pelo zootecnista Antonio Carlos Lopes do 
Amaral, a mulher e os filhos, o primogênito 
Ramón, e os gêmeos Guilherme e Felipe. 
“Há cinco anos instalamos os tanques-rede, 
há três nasceu o frigorífico e há dois anos 
a fábrica de rações. Com isso, fazemos o 
aproveitamento de toda a cadeia, não há 
desperdício, as sobras da filetagem pas-
sam pela graxaria e viram farinha e óleo de 
peixe, base para a fabricação da ração para 
peixes e para pets, como gatos e cachorros”. 
O grupo, que está finalizando as novas ins-
talações, nasceu da vontade de Amaral de 
reunir a família e dar oportunidade à nova 
geração de criar empregos e gerar renda. 

O grupo Ambar Amaral emprega 130 
funcionários, 60% apenas no frigorífico 
responsável pela filetagem de 230 tone-
ladas por mês, e mais 22 funcionários na 
piscicultura que conta com 300 tanques-
-rede de produção de tilápia e mais 60, de 

20m3, em uma experiência com pintados. 
Recentemente, Amaral foi eleito presidente 
da Associação Nacional de Piscicultura em 
Águas Públicas (Anpap). Um de seus desa-
fios é tentar reduzir o custo final do peixe e 
aumentar o consumo per capita. 

Na mesma linha, Ayres e Nancir  
Marques começaram a Zippy Alimentos, 
com a instalação de mil tanques-rede de 
18m3 cada, com capacidade para 4 milhões 
e meio de tilápias em vários estágios, de 
alevinos a juvenis e engorda. O frigorífico 
e a fábrica de rações estão prontos para 
iniciar as atividades, dependendo de entra-
ves burocráticos, segundo os proprietários, 
mas Ayres Marques, que também é pecua-
-rista e ovinocultor, já vislumbra um novo 
negócio: investir em alevinos de tilápia.

Moisés  José Teixeira, presidente do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural de Santa Fé do Sul e da Cooperativa 
de Piscicultores de Santa Fé do Sul e Região, 
tornou-se piscicultor depois de participar 
do treinamento de dois anos, oferecido a 
partir de 2006, em duas unidades demons-
trativas, uma instalada em Santa Clara 
d’Oeste e outra em Santa Fé do Sul. 

Foi com a instalação dessas unidades 
que tudo começou e uniu, ainda mais, os 
seis municípios do Consórcio. A capacita-
ção envolvia atividades teóricas e práticas 
em tanques, equipamentos de apoio e in-
sumos adquiridos com verba do Ministério 
da Pesca e Aquicultura, e envolvimento de 
pesquisadores da Unesp, campi Jaboticabal 
e Ilha Solteira, da Agência Paulista de 
Tecnologia do Agronegócio (Apta/SAA) e 
do Instituto de Pesca, e outros parceiros, 
como Senar e Sebrae, sob a coordenação 
dos técnicos da Casa da Agricultura. O 
Programa de Capacitação teve a partici-
pação de 380 trabalhadores, dos quais 122 
cumpriram toda a programação e decidi-
ram fundar a Cooperativa. Destes, 46 con-
tinuam como cooperados. Atualmente, os 
cooperados investem na compra de novos 

tanques, têm 128, mas que-
rem chegar a 200, para come-
çarem a retirar lucro. “Cada 
um dos cooperados tem uma 
aptidão, porém todos dedi-
cam, pelo menos, um dia de 
trabalho na piscicultura, uns 
mais à alimentação, outros à 
classificação, outros à despes-
ca; o importante é que todos 
trabalham. As reuniões têm 
cerca de 70% de participação 
e as decisões são tomadas 
com base na transparência e 
muita discussão. Além disso, 
continuamos aprendendo 
com a parceria da Unesp, 
que continua a fazer experi-
mentos com a nutrição dos peixes e com 
a tilápia vermelha, conhecida como Saint 
Peter, na piscicultura da Cooperativa”, conta 
Moisés Teixeira. 

O prefeito de Santa Clara d’Oeste, 
Gabriel dos Santos Fernandes Molina, é 
um entusiasta da atividade e foi eleito 
pela segunda vez presidente do Consórcio 
Intermunicipal de Piscicultura. Em Santa 
Clara, cidade com 4.500 habitantes, a pre-
feitura está colocando filés de tilápia na ali-
mentação escolar e espera, em breve, que 
os frigoríficos passem a produzir a polpa de 
peixe, o que facilitaria a inserção na alimen-
tação infantil e de idosos. “O Consórcio tem 
atraído grandes empresas para a região, 
tanto ligadas à piscicultura como em ativi-
dades relativas. Santa Clara hoje é a maior 
produtora de peixe em atividade em terri-
tório estadual e as Casas da Agricultura de 
Santa Clara e Santa Fé têm se unido para 
oferecer capacitação continuada”, diz or-
gulhoso o prefeito que, junto com o enge-
nheiro agrônomo Jorge Antonio da Cruz, 
chefe da Casa da Agricultura local, acom-
panha o crescimento da região e dos seis 
municípios integrantes do Consórcio.

Ainda em Santa Clara d’Oeste, a 
Piscicultura Grandes Lagos, que tem como 

sócios Oswaldo “Beião” Sileis Picolo e José 
David Pereira, produz baseada na capacita-
ção própria e de funcionários. “O intuito é 
ter uma produção limpa, os peixes mortos 
são retirados e viram adubo orgânico utili-
zado nas pastagens. A piscicultura fornece 
peixes para pesque-pagues e entrega nos 
frigoríficos. Beião que trabalha com o filho 
Régis Picolo na piscicultura, ainda tem em 
paralelo atividades como produtor rural. 

Entretanto, o gargalo que atinge a to-
dos, grandes e pequenos investidores, 
como os piscicultores da Cooperativa, é o 
emaranhado de leis, decretos e instruções 
que dificultam a regularização. O setor vem 
discutindo, com os órgãos ambientais, ca-
minhos mais simplificados, sem perder de 
vista a preservação dos recursos naturais.

“A atividade está em expansão, a de-
manda por pescados é grande, há merca-
dos ainda a serem trabalhados, como o da 
alimentação escolar e o institucional, com 
peixe servidos em filé, nuggets e hambúr-
gueres com excelente valor nutricional. 
Porém, as exigências na instalação e, pos-
teriormente, na manutenção dos tanques, 
com alimentação, classificação, despesca, 
controle da qualidade da água são traba-
lhosas e exigem dedicação e profissionalis-
mo”, conta Fernando Carmo.

CASA DA AGRICULTURA DE SANTA FÉ DO SUL
União com municípios vizinhos em torno da piscicultura tem trazido desenvolvimento para toda a região

Graça D’Auria
Jornalista - CECOR/CATI

Equipe da Casa da Agricultura
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O Mercado do Agronegócio da 
Piscicultura Paulista
Dr. João Donato Scorvo Filho - scorvo@apta.sp.gov.br
MSc. Célia Maria Dória Frasca - cfrasca@apta.sp.gov.br
Pesquisadores do Polo Regional do Leste Paulista, Apta/SAA, Monte Alegre do Sul (SP)

O pescado tem estado mais 
presente na mesa do 
brasileiro, principalmente nas 

grandes cidades, e essa maior presença 
é acompanhada pelos levantamentos 
estatísticos de produção e do comércio 
exterior.

O Ministério da Pesca e Aquicultura 
(MPA), em 2010, mostrou que nos últimos 
anos a produção pesqueira brasileira está 
estagnada (783.176t em 2007, 791.056t 
em 2008 e 825.164t em 2009), indicando 
que a atividade não conseguirá atender à 
crescente demanda por pescado no Brasil, 
sendo que a aquicultura passa a ter um 
papel importante para o fornecimento de 
pescado.

O MPA relata que o consumo per capita 
de pescado no Brasil aumentou 40% em 
seis anos, para 9,03kg por ano/habitante 
em 2009, mas segue muito abaixo da 
média mundial e do recomendado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Para 
alguns estudiosos, o baixo consumo ou o 
pequeno hábito do brasileiro de consumir 
pescado se deve à comercialização 
malfeita. O produtor não tem incentivo 
para colocar no mercado um produto 
de melhor qualidade, pois terá um custo 
maior e precisará investir em propaganda 
para aumentar o consumo (Oetterer, M. 
Aula de Tecnologia do Pescado, curso de 
graduação).

Até o início dos anos 2000, o único canal 
de comercialização de peixes produzidos 
nos viveiros de criação do interior paulista 
eram os pesqueiros que deram grande 
impulso para o crescimento da piscicultura 
continental.

É importante que o aquicultor tenha 
conhecimento dos canais de comercializa-

ção para montar a estratégia de escoamen-
to da sua produção, de forma a obter maior 
rentabilidade possível.

Cerca de 70% da tilápia produzida no 
Estado de São Paulo é entregue para as 
processadoras de peixe e comercializada na 
forma de filé. O restante é comercializado 
em outros canais, como a Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado 
de São Paulo (Ceagesp) e nos pesque-
pagues (Sussel, F. Tilapicultura no Estado 
de São Paulo, 2011).

Pesque-pague

A falta de produção na sua propriedade 
faz com que os pesqueiros busquem, 
nas regiões onde estão instalados, 
fornecedores de peixes para manter 
abastecidos seus lagos de pesca (Sonoda, 
D.Y. et al. Situação atual e perspectivas da 
comercialização de pescado no Estado de 
São Paulo III Simpósio de Recursos Naturais 
e socioeconômicos do Pantanal — Os 
desafios do terceiro milênio. Resumos. 
2000, Corumbá, MS).  

Nos pesqueiros, os preços pagos 
ao produtor são mais altos, quando 
comparados com os outros canais de 
comercialização, pois estes trabalham com 
diversas espécies de peixes vivos e, também, 
pelos gastos com manutenção do estoque 
e problemas de comercialização específica 
da atividade, tais como: assiduidade da 
clientela, fatores climáticos, índice de 
sucesso dos pescadores, infraestrutura de 
lazer etc. (Scorvo Filho, J.D. et al. Preços na 
piscicultura no Estado de São Paulo, 1995-
1997. Informações Econômicas, v.29, n.3, 
p.1-10, 1999). A venda da produção para 
o pesque-pague, em algumas regiões do 
Estado de São Paulo, continua ainda sendo 
a principal opção do pequeno produtor.

Atacado

A Ceagesp é o ponto de referência na 
venda atacadista de pescado, sediando 
65 empresas de pesca (Neiva, C.R.P. et al. 
Estudo: O mercado do pescado da Região 
Metropolitana de São Paulo. Infopesca, 
Série: O mercado do pescado nas grandes 
cidades latino-americanas. Santos, SP, 
2010). 

O volume de pescado comercializado 
na Ceagesp vem apresentando uma 
tendência de queda nos últimos 20 anos. 
O aparecimento de novos entrepostos 
instalados pelas grandes redes de 
supermercado e as novas formas de 
comercialização são as principais causas 
dessa diminuição. Em 1991 foram 
comercializadas quase 80 mil toneladas 
de várias espécies de pescado. Já em 2009, 
foram comercializadas, aproximadamente, 
105 espécies de pescado,  totalizando 43.100 
toneladas. Em média, são comercializadas 
176t/dia, equivalente ao volume financeiro 
médio diário de R$ 861 mil. As espécies mais 
vendidas, em toneladas, foram sardinha, 
pescada, salmão, corvina, cavalinha, tilápia, 
bacalhau seco, atum e tainha, as quais, 
juntas, representam 67% do volume total 
comercializado.

Processadoras

Atualmente, os elos mais frágeis 
da cadeia produtiva da piscicultura 
são aqueles em que ocorre o processo 
produtivo, como o processamento e a 
distribuição dos produtos oriundos do 
peixe. O processamento do peixe criado 
em viveiros, ainda, é muito incipiente, e 
feito quase sempre em escala reduzida, 
em frigoríficos de pequeno porte 
(Prochmann, A.M. e Michels, I.L. Estudo 
das cadeias produtivas do Mato Grosso 

do Sul: Piscicultura. Campo Grande, MS, 
2003). De acordo com o Ministério de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
em 2010, o Estado de São Paulo tem 53 
estabelecimentos que trabalham com 
pescado, dos quais 17 estão localizados na 
Região Metropolitana de São Paulo. (Neiva, 
C.R.P. et al., 2010).

As processadoras no Estado de 
São Paulo trabalham, basicamente, 

com a filetagem da tilápia e poucas 
estão produzindo outros produtos do 
processamento, como os formatados e os 
empanados.

O produtor deve produzir lotes 
homogêneos e, também, manter 
frequência de produção, para atender às 
exigências das processadoras. Uma forma 
de diminuir esses requisitos é trabalhar de 
modo comunitário e organizado.

Preços médios anuais, nominais e deflacionados para o ano de 2010, do quilo da tilápia na Ceagesp

Comercialização de Tilápia
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Os preços da tilápia no Entreposto (1999 a 2000), apresentados na Figura acima, demonstram uma variação ao longo do período. 
Os valores nominais apresentam uma tendência de elevação, mas, quando deflacionados para o ano de 2010, a variação muda de 
características e apresenta um período de queda do ano de 2000 até 2005. 

Dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) sobre a produção de tilápia no Estado 
de São Paulo, em 2003, mostram maior comercialização da tilápia na Ceagesp na quantidade de 266,9 t, o que representou 2,7% de toda 
tilápia produzida no Estado que, segundo o Ibama, foi de 9.738t.

Outras formas de comercialização

O produtor pode buscar um mercado 
próprio (nicho) que poderá proporcionar 
melhores preços de venda e, consequente-
mente, melhor rentabilidade. Mercados lo-
cais associados ao turismo, a comunidades 
raciais e religiosas têm, em alguns casos, 
dado ao produtor excelentes resultados.

O Brasil, com todo seu potencial, 
com um planejamento adequado da 
produção, com o uso de novas tecnologias 
e com a organização e representação dos 
produtores, poderá tornar-se um dos 
maiores produtores de pescado; para isso, 
é necessário que sejam tomadas medidas 
com o intuito de fomentar o setor de 
modo ordenado e elevar, ainda mais, sua 
competitividade.

Embora a aquicultura já tenha se 
tornado viável como atividade econômica, 
algumas condições devem ser melhoradas, 
como as condições de pesca, de despesca, 
de abate, bem como a conservação do 
pescado, a organização dos produtores e a 
comercialização. 

Ceagesp é referência na venda atacadista de pescado
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Piscicultura Marinha em São Paulo: 
Sustentabilidade e Aproveitamento 
de Recursos Hídricos
Eduardo Gomes Sanches - Zootecnista - Pesquisador Científico do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do Litoral Norte, Centro Apta do 
Pescado Marinho, Instituto de Pesca/Apta – esanches@pesca.sp.gov.br
Roberto William von Seckendorff - Engenheiro Agrônomo - Pesquisador Científico do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do Litoral Norte, 
Centro Apta do Pescado Marinho, Instituto de Pesca/Apta – rseckendorff@pesca.sp.gov.br
Antônio Carlos Caetano Marchiori – Engenheiro Agrônomo, Dr. – Casa da Agricultura de Ubatuba -  CATI Regional Pindamonhagaba – 
ca.ubatuba@cati.sp.gov.br

A aquicultura marinha em São 
Paulo tem como uma das 
principais atividades, no 

Litoral Sul, a criação de ostras do gênero 
Crassostrea (de origem japonesa), e, no 
Litoral Norte, a criação do mexilhão Perna 
perna. Nesse contexto, a piscicultura 
marinha se destaca pelo potencial 
de cultivo de espécies com grande 
demanda no mercado, apresentando-
se como alternativa para otimização do 
aproveitamento dos recursos hídricos no 
Estado de São Paulo.

O Litoral Norte paulista e o Litoral 
Sul fluminense possuem características 
geográficas de recorte em enseadas e com 
ilhas próximas ao continente, delimitando 
numerosos ambientes naturais abrigados. 

Esses ecossistemas são extremamente 
favoráveis à criação de peixes em tanques-
rede. Entretanto, um dos principais 
entraves para o desenvolvimento da 
atividade na região são as dificuldades 
para a obtenção de formas jovens das 
espécies com potencial de cultivo. A 
determinação das exigências nutricionais 
dessas espécies também é fundamental 
para a formulação de rações que possam 
servir de base para os cultivos comerciais. 
Além desses aspectos, as dificuldades para 
regularização ambiental da maricultura 
também desestimulam investimentos na 
atividade.

Outro ponto importante é a 
necessidade estratégica da formação 
e consolidação de parcerias entre o 

setor privado e instituições de pesquisa 
e extensão para impulsionar a cadeia 
produtiva. Para isso, é essencial a realização 
de estudos de viabilidade econômica, 
levando em consideração o potencial de 
mercado de cada espécie e os seus custos 
de produção, para avaliar adequadamente 
parâmetros de rentabilidade e risco dessa 
oportunidade de negócio.

Atualmente, os peixes marinhos mais 
estudados para cultivo no Brasil são os 
robalos (Centropomus parallelus e C. unde-
cimalis), o linguado (Paralichthys orbignya-
nus), a garoupa-verdadeira (Epinephelus 
marginatus), os vermelhos (Lutjanus 
synagris e Lutjanus analis) e o bijupirá 
(Rachycentron canadum).

 Aspectos tecnológicos

O desenvolvimento da piscicultura 
marinha no Brasil precisa ser entendido de 
acordo com a nossa realidade oceanográ-
fica específica, não sendo adequado ape-
nas “copiar” o que é feito em outros países 
do mundo. Um exemplo claro é quando o 
Chile é citado como padrão para o Brasil. 
Além das diferenças climáticas, a costa chi-
lena é totalmente diferente da brasileira. A 
chilena apresenta uma declividade abrupta 
e logo se têm profundidades consideráveis, 
possibilitando a instalação de grandes tan-
ques-rede próximos à costa, em enseadas 
protegidas. No Brasil, as profundidades de 
20 a 30 metros necessárias para a instala-
ção dessas estruturas ficariam muito dis-
tantes da costa, implicando em um maior 

custo de produção, por conta da logística 
para longos percursos em mar aberto e do 
tipo de instalação necessário (off shore). 
Pelo menos inicialmente, o padrão asiáti-
co de pequenos tanques-rede próximos à 
costa (near shore) parece ser o modelo a ser 
adotado no Brasil. 

No Litoral paulista, tanques-rede de 
8m³ a 64m³ instalados junto às estruturas 
de cultivo de mexilhões e ostras podem 
ser uma saída para a viabilização do cultivo 
de peixes marinhos. Utilizando-se dessas 
duas estratégias, com investimentos 
relativamente pequenos em infraestrutura, 
pesquisa e extensão, em poucos anos o 
Brasil poderá se tornar um dos maiores 
produtores de peixes marinhos do mundo.

Atuação do Instituto de Pesca – Apta/
SAA

Levando em consideração a situação 
preocupante dos estoques pesqueiros 
na região e sua importância social e 
econômica, o Instituto de Pesca (Apta/SAA) 
passou a desenvolver, desde 2005, estudos 
sobre o cultivo de garoupas e vermelhos 
em tanques-rede. Esse trabalho, também 
conhecido como Projeto Serranídeos, vem 
sendo desenvolvido na Fazenda Marinha 
Experimental do Núcleo de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Litoral Norte, em 
Ubatuba. 

A escolha pelos serranídeos (garoupas 
e badejos) e pelos lutjanídeos (vermelhos, 
ciobas e ariocós) se deve ao fato de 
serem importantes recursos para a pesca 
artesanal e para a pesca esportiva, além 
de estarem listados como espécies 
ameaçadas de extinção em razão da pesca 
predatória e destruição dos ambientes 
costeiros. O desenvolvimento do cultivo 
dessas espécies no Brasil poderá unir dois 
princípios, à primeira vista antagônicos: 
produção e conservação.  Além da 
geração de trabalho e renda, o cultivo 
diminui a pressão sobre os estoques 
naturais, contribuindo para a preservação 
da biodiversidade dos ecossistemas 
marinhos, caracterizando um perfeito 
exemplo de sustentabilidade para sistemas 
de produção de alimentos. O projeto já 
conseguiu avanços importantes, tanto na 
produção de formas jovens dessas espécies 
em cativeiro, quanto no desenvolvimento 
de boas práticas tecnológicas de manejo 
voltadas para sistemas de cultivo aquícola 
apropriados para o pescador artesanal.

Integração entre pesquisa e extensão 
agropecuária no Litoral paulista: 

perspectivas para a sustentabilidade 
da cadeia de produção de pescados 

marinhos

O Litoral paulista tem necessidade de 
um melhor ordenamento e investimentos 

governamentais para a gestão comparti-
lhada dos recursos pesqueiros marinhos. 

O “princípio da precaução” – muito pre-
sente na legislação ambiental brasileira, 
precisa ser equacionado com estratégias 
de construção do conhecimento e sua di-
fusão. Considerado esse conceito, é impor-
tante o desenvolvimento coletivo de estra-
tégias e planejamento.

Uma estratégia promissora para a 
difusão dessas tecnologias é a implantação 
de unidades de referência* de cultivo 
de peixes marinhos para difusão de 
conhecimento aos maricultores. Essa 
estrutura também seria utilizada para 
efetuar eventuais ajustes e fomentar a 
piscicultura em tanques-rede. 

A formação de uma rede de 
cooperação ao longo da região litorânea 
permitirá um maior intercâmbio entre as 
experiências adquiridas e proporcionará 
o desenvolvimento sustentável da cadeia 
produtiva dos pescados marinhos. Nesse 
sentido, a integração e o fortalecimento 
da pesquisa e da extensão agropecuária 
no Litoral paulista contribuirão para a 
expansão da atividade.

*Unidades de referência ou unidades de observação são estra-
tégias de pesquisa-extensão que diferem conceitualmente da 
unidade demonstrativa. Qualquer iniciativa de inovação deve ser 
tratada como um processo de construção do conhecimento. A 
implantação de módulos de observação ou unidades de referên-
cia passa por adaptações do modelo inicial proposto para cada 
condição ambiental.

Tanque-rede utilizado por maricultores em São Sebastião (SP)

Cultivo de peixes marinhos em tanques-rede em Ubatuba (SP)
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No Vale do Ribeira, Piscicultora Investe 
em Produção Sustentável de Alevinos e 
Juvenis de Tilápia Gift
Graça D’Auria
Jornalista - CECOR/CATI

Enquanto as pisciculturas em 
viveiros escavados se mantêm 
em pequenas propriedades e as 

pisciculturas em tanques-rede aumentam 
nas águas públicas das represas das usinas 
hidroelétricas, a S3 Piscicultura, localizada 
em Registro, no Vale do Ribeira, especializa-
se em um dos gargalos enfrentados 
pela atividade: a produção de alevinos e 
juvenis de qualidade superior. Segundo a 
proprietária, a zootecnista Thais Gornati 
Gonçalves, a demanda é grande e vem de 
todo o Estado de São Paulo e de estados 
vizinhos, como o Paraná.

A S3 trabalha com um diferencial: a 
reversão sexual dos alevinos com aumento 
da temperatura da água. Com a elevação 
da temperatura, ocorre maior produção 
de hormônio masculino e, quando existe a 
formação do órgão feminino (ovário), este 
não se desenvolve e as fêmeas passam a ter 
o mesmo desenvolvimento dos machos, 
que alcançam maior tamanho em menor 
tempo, girando mais rápido o negócio da 
engorda, permitindo que seus clientes 
ofereçam peixes para abate em torno de 
seis meses, quando estão com 750g a 
800g. Essa técnica só é possível pelo fato 
da S3 contar com moderno e equipado 
laboratório da piscicultura onde a 
reversão sexual chega a 98% e até 
100%. O projeto é inovador, a S3 é a 
primeira no Brasil a realizar a reversão 
por temperatura, sem utilização do 
hormônio masculinizador 17 alfa-
metiltestosterona, como é costume na 
produção dessa espécie. 

Na piscicultura, 44 tanques isolados 
são destinados às diferentes famílias  
de matrizes  de tilápia Gift (Genetically 
Improved Farmed Tilapia), originária 

do Sudeste asiático e adquiridas da 
Universidade Estadual de Maringá (PR). 
Atualmente são seis famílias, mas ano a 
ano a tendência é aumentar esse número. 
A Gift é resultado do cruzamento entre 
tilápias nilóticas e tailandesas e apresentam 
como diferencial maior rendimento 
de carcaça, crescimento mais rápido 
e melhor conversão alimentar. Nesses 
tanques, machos e fêmeas são chipados 
e separados, inclusive por famílias, para 
evitar a consanguinidade e a preservação 
das características genéticas, somente 
sendo colocados juntos para a reprodução 
e, a seguir, retirados para 
evitar o estresse. 

A coleta dos ovos, cerca 
de 2 mil a cada vez, é feita 
com a captura da fêmea 
quando são retirados da 
sua boca e 

levados ao laboratório, onde 85% eclodem 
e as larvas são separadas em lotes de 5 
mil. Ali, eles são incentivados a nadar 
pela pressão do fluxo da água, sendo 
reproduzido o que normalmente é feito 
pelas fêmeas na natureza. A seguir, são 
levados para a estufa de alevinagem e, 
quando atingem o tamanho, vão para 
os tanques de juvenis.   Parte dos juvenis 
recebe um microchip de identificação 
quando estão com cerca de 60g, para 
que seu desenvolvimento possa ser 
acompanhado, vindo a formar um novo 
lote de matrizes. 

Há toda uma estrutura para a 

formação de juvenis, que requer muito 

cuidado para evitar a mortalidade 

que apresenta taxa alta tanto na fase 

larval quanto na fase de alevinagem. 

A qualidade da água, a oxigenação e 

a nutrição são fundamentais e tudo é 

muito bem controlado. Durante 24 horas, 

a qualquer anormalidade no sistema, 
uma sirene avisa e todos, proprietária 
e funcionários, estão sempre a postos 
para verificar o problema e resolvê-lo de 
imediato. Os geradores também entram 
em ação a qualquer queda de energia 
para evitar a falta de oxigênio nos tanques, 
fatal para os peixes. O tratamento da água 
é realizado na propriedade, com retorno 
para o sistema (reuso) e perda de apenas 
3%, garantindo sustentabilidade e respeito 
ao meio ambiente.

O projeto da S3 começou em 2007, 
quando Thaís e o irmão, Eduardo, 
resolveram aproveitar a propriedade 
de 98ha da família, onde já existiam 
seis grandes açudes. Eduardo, que é 
administrador de empresas, fez o projeto, 
Thaís toca a piscicultura e os pais, a 
psicóloga Teresa Maria e o engenheiro 
Paulo Sérgio, dão o suporte para a 
atividade que requer dedicação e atenção 
constantes. 

O Sítio São Silvestre transformou-se na 
S3 Piscicultura depois de Thais concluir a 
sua formação em Zootecnia e passar por 
um estágio no Polo Regional do Vale do 
Ribeira, pertencente à Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios (Apta/SAA) 
em Pariquera-Açu. A produção comercial 
teve início em 2009. Segundo Thais, ainda 
é cedo para recuperar o capital investido 
no negócio, mas ela afirma que o giro na 
piscicultura é rápido e com a demanda 
maior a cada dia; recuperar e passar a 
auferir lucro na atividade é questão de 
tempo, persistência e investimento em 
treinamento e tecnologia.

Embora venha investindo no filão da 
cadeia produtiva, que é o fornecimento de 
alevinos e juvenis de tilápia para engorda, 
Thais ainda tem seis tanques com pacus 
e tambacus para atender à demanda dos 
pesque-pagues da região.  Uma parte das 
tilápias também é utilizada em engorda em 
tanques-rede instalados dentro dos açudes 
para atender ao comércio de restaurantes e 
peixarias locais. Algumas matrizes também 
são estocadas em tanques até ganharem 
tamanho para reprodução. Trabalhar com 
alevinos, juvenis e engorda faz com que a 
S3 feche o ciclo da tilápia em apenas uma 
propriedade. 

E na época do inverno, quando o 
trabalho diminui com a queda natural 
na reprodução dos peixes, Thaís e a 

funcionária da S3, Sílvia Oliveira, fazem 
experiências com artesanato feito das 
escamas e do couro da tilápia que, após 
secagem e tintura, resultam em brincos, 
pulseiras, chaveiros e caixas forradas com 
o resistente couro da tilápia. As peças são 
vendidas em feiras locais e levadas para São 
Paulo, onde são comercializadas em lojas e 
feiras. “É uma maneira de ocupar o tempo 
ocioso de forma produtiva e sustentável, 
não deixando resíduos no ambiente com 
subprodutos que seriam descartados”, 
conta Thaís.

Todo esse trabalho desenvolvido pela 
S3 vem sendo verificado, com entusiasmo, 
pelos pesquisadores da Apta - Polo Regional 
do Vale do Ribeira, o biólogo, doutor em 
aquicultura, Antonio Fernando Leonardo, 
e a zootecnista, MSc em aquicultura, 
Camila Fernandes Corrêa. Leonardo e 
Camila continuam fazendo pesquisas, 
com capacidade de suporte e qualidade 
da água na criação de peixes em tanque-
rede em empresa rural. “Acreditamos 
que a produção de peixes no Vale do 
Ribeira tende a crescer, mas, para que isso 
ocorra, os produtores terão de investir em 
tecnologia de produção, visando sempre ao 
desenvolvimento sustentável da atividade”, 
afirma o pesquisador.

Além dos pesquisadores, o extensionista 
da CATI, o zootecnista João Naves da Silva 
Jr., responsável pela Casa da Agricultura 
de Iguape, está atento às possibilidades 
que essa nova piscicultura oferece, o qual, 
junto com os institutos de pesquisa e as 
pisciculturas particulares, ajuda a promover 
cursos e capacitações aos interessados 
na atividade. A nutrição, a conversão 

alimentar e a qualidade da água são temas 
importantes dessas capacitações já que 
irão determinar o sucesso ou o fracasso na 
atividade, porque os gastos com a engorda 
são determinantes no custo de produção.

O diretor da CATI Regional Registro, 
Luiz Antonio de Campos Penteado, 
acredita que os pequenos produtores 
podem dar continuidade às pisciculturas 
nos tanques já existentes, desde que 
melhorem sua tecnologia de produção, 
ou ingressar na atividade, porém alerta 
para as dificuldades em obter sucesso com 
novos empreendimentos, principalmente 
por se tratar de uma área de preservação 
ambiental, como o Vale do Ribeira, o que 
dificulta a obtenção de licenciamento 
ambiental. Além disso, reforça a 
necessidade de tecnologia e capacitação 
para que o produtor não venha a perder o 
capital investido. 

Penteado e João Naves lembram que 
a piscicultura em viveiros escavados, 
utilizados na região, foi forte na década 
de 1990, depois decaiu, entretanto 
concordam que existe o potencial, 
principalmente na introdução do peixe na 
alimentação escolar. Para isso, é importante 
o fortalecimento dos piscicultores que 
têm a Associação dos Piscicultores do 
Vale do Ribeira (Aquivale) como ponto de 
referência, com 82 associados. A atividade 
está entre as cinco de maior importância 
econômica no Vale do Ribeira, sendo 
responsável por 1.200 toneladas anuais 
de peixe e com potencial para muito mais 
com capacitação e tecnologia adequadas, 
e é nisso que os parceiros Apta e CATI estão 
investindo. 

Thais Gornati Gonçalves (centro) ao lado dos pais e funcionários da S3



 31 ׀ Casa da Agricultura Casa da Agricultura ׀ 30

Dos tanques ao prato da 
população

A piscicultura de Garça chega até a merenda escolar
Roberta Lage 
Jornalista – CECOR/CATI

A história da Fazenda Santa Ana, 
localizada no município de 
Garça, teve início há mais de 

80 anos. Ela já abrigou gado e milhares de 
pés de cafés, presentes até hoje em gran-
de escala nas terras da fazenda. Mas é por 
meio da piscicultura que a Santa Ana vem 
ganhando destaque.  

Isso se deve ao trabalho do produtor 
Fernando Nagano Gomes Fernandes, que 
herdou dos avós espanhóis a fazenda e se-
guiu com a missão de mantê-la produtiva. 
Formado em engenharia eletrônica, desco-
briu a piscicultura enquanto trabalhava na 
Companhia Energética de São Paulo (Cesp) 
e acompanhava o trabalho de reposição de 
espécies realizado pela empresa em áreas 
inundadas pelas barragens hidroelétricas. 
Nessa época, em 1991, ganhou da Cesp 
cerca de 100 alevinos que se transforma-
ram em 40 matrizes.  O piscicultor começou 
a fazer a engorda e a vender para pesque-
-pagues da região. Ficou animado com os 
resultados e passou a participar de cursos, 
congressos e seminários, que lhe renderam 
maior conhecimento na área. 

Hoje, nos 131 alqueires da fazenda, a 
piscicultura ocupa uma área de 3,5 hec-
tares de espelho d’água. São três repre-
sas com barragens, 22 viveiros escavados 
para criação de alevinos e 60 tanques-
-rede para a engorda da tilápia. Cerca de 
10 espécies nativas e exóticas são criadas, 

com destaque para a tilápia 
Gift (Genetically 

Improved Farm Tilápia), uma nova linha-
gem conseguida, em 2006, por Nagano 
para o laboratório de sua propriedade. No 
local é realizado o ciclo completo da tilápia: 
a reprodução, a recria e engorda e o pro-
cessamento por meio de frigorífico pró-
prio, o Fish Fácil. 

Nos tanques de reprodução é feito o 
intercruzamento das tilápias, garantindo 
a qualidade genética dos alevinos. Em 
todas as fases há um cuidado especial 
com a depuração dos peixes. As espécies 
ficam em uma água de alta qualidade, 
garantindo bem-estar e saúde animal. 
“O sistema de depuração do pescado é 
feito tanto com os alevinos que são co-
mercializados quanto com as tilápias que 
serão abatidas no frigorífico da empresa. 
A depuração garante um produto final 
de qualidade superior, isento de odores e 
sabores indesejados”, diz Nagano.  

Os pescados são abatidos por hipoter-
mia, ou seja, colocados em recipientes com 
gelo, o que diminui o metabolismo animal. 
No frigorífico, são feitos a pesagem do pes-
cado bruto, a decapitação, a evisceração, 
a retirada do couro, a filetagem e o apro-
veitamento dos resíduos, a embalagem e 
pesagem do produto final, o qual segue 
para a câmara fria para estocagem. O Fish 
Fácil abate de 600kg a uma tonelada por 
dia, o que representa  cerca de 10 tone-
ladas ao mês. Os produtos são oferecidos 
ao mercado em embalagens nas versões: 
fresco, congelado em bandejas isotérmicas 
ou embalados a vácuo, além da polpa de 
tilápia.  Mesmo com o serviço de inspeção 
estadual, que autoriza a empresa a comer-

cializar seus produtos em todo o Estado 
de São Paulo, a venda é feita de forma 
regional para restaurantes, petiscarias, 

açougues e supermercados de Garça e ci-

dades vizinhas. “Minha maior vontade ain-
da é fazer um bom atendimento regional, 
para depois expandir as fronteiras”, ponde-
ra Nagano.

Qualidade em todas as etapas

A qualidade dos pescados criados na 
propriedade de Nagano é garantida por-
que há um cuidado sanitário em todas 
as etapas. A esposa de Fernando, Regina 
Helena Santana de Faria, que é zootecnista 
com mestrado em aquicultura, implantou 
no frigorífico o projeto Análise de Perigos 
e Pontos Críticos de Controle (APPCC), que 
tem o objetivo de garantir uma qualidade 
absoluta em todas as etapas de produção. 

 “O Sistema APPCC permite identificar 
os perigos potenciais à segurança do ali-
mento desde a obtenção das matérias-pri-
mas até o consumo, estabelecendo em de-
terminadas etapas medidas de controle e 
monitoramento, que garantam ao final do 
processo, a obtenção de um alimento se-
guro e com qualidade”, explica Regina, que 
também afirma que esses cuidados visam 
estimular ainda mais o consumo dos pesca-
dos. “Dentro da indústria de pescados de-

vemos mudar a mentalidade dos consumi-
dores de que os peixes são perigosos para 
as crianças ou podem estar contaminados. 
É importante que produzamos alimentos 
de qualidade para que o consumidor crie 
confiança e consuma cada vez mais”. 

Também há uma atenção especial com 
a água e com as linhagens criadas na pro-
priedade. “A linhagem Gift possui alto de-
sempenho, melhor crescimento, filé mais 
espesso, melhores índices de reprodução e 
grande resistência se comparada às linha-
gens convencionais”, detalha o produtor. 
A água é outro fator determinante. “O ani-
mal é fruto de onde ele vive. Nossa água 
tem nascente própria, que foi cercada após 
reflorestarmos a área, fazendo com que o 
volume de água ficasse maior. Quando ne-
cessário, fazemos algumas correções com 
adubações e calagens”.

Carne moída de peixe: a polpa que é 
usada na merenda escolar

Alunos da rede pública de ensino das 
cidades de Duartina e de Rancharia tam-
bém estão sendo beneficiados com os 
peixes criados na Fazenda Santa Ana. Uma 
máquina despolpadora retira as espinhas 
da carcaça dos pescados e produz uma 
carne moída de peixe chamada de polpa, 
que pode ser usada para a confecção de 
nuggets, hambúrgueres, recheios de salga-
dos, entre outros. “A polpa possui o mesmo 
valor nutricional dos filés, com um teor de 
gordura um pouco mais elevado e o preço 
chega a ser até quatro vezes mais acessível 
que os filés. Além disso, é um ótimo alimen-
to para as crianças já que não há espinhas, 
é de fácil digestão e possui alto valor nu-
tricional”.

Resíduos do peixe: artesanato e adubo 
para a lavoura de café

Durante o processamento no frigo-
rífico, o couro dos pescados é retirado e 
enviado a curtumes. Após a preparação, 
o couro do peixe transforma-se em calça-
dos, cintos, bonés, bolsas, porta-celulares, 
porta-batons, entre outros. “Além de não 
transformar em lixo os resíduos do peixe, 
oferecemos uma oportunidade de renda 
aos artesãos da região”, afirma Nagano. 

Outra experiência interessante é a utili-
zação dos resíduos do peixe para a lavoura 
do café.  Nos últimos dois anos, o piscicultor 
começou a investir na compostagem orgâ-
nica, ou seja, ele transforma o que iria virar 

lixo, como guelras, vísceras, nadadeiras, 
cabeças e sangue, em adubo. Com esses 
resíduos misturados à palha de café, que 
também é resíduo do processo de benefi-
ciamento, é feita a compostagem que nada 
mais é que um processo de fermentação 
biológica. Esse adubo orgânico é usado no 
café plantado na fazenda.  As plantas dos 
cafeeiros que recebem o composto ficam 
com uma tonalidade de verde mais inten-
sa em comparação às plantas que recebem 
adubação convencional, provavelmente 
pela ação dos aminoácidos presentes na 
compostagem. “O mais interessante é que, 
além de diminuirmos os gastos com ferti-
lizantes, damos um destino natural aos re-
síduos dos pescados, enriquecendo nosso 
solo e contribuindo para a conservação do 
meio ambiente”, avalia.

Projetos futuros

Há um projeto, em fase de implan-
tação, junto à Universidade de Marília, 
para a fabricação da ração dos peixes. 
Recentemente, Nagano venceu uma lici-
tação para iniciar a produção de pescados 
no reservatório de Canoas II, na região do 
Médio Paranapanema. “O projeto prevê a 
instalação de até 500 tanques-rede. Será 
possível produzir cerca de 700 toneladas 
por ano de tilápia, que representam, apro-
ximadamente, 60 toneladas por mês. Essa 
ação vai ampliar os horizontes de comer-

cialização da nossa empresa e, quem sabe, 
podemos um dia até exportar”, anima-se 
Nagano.

Casa da Agricultura

“Foi por intermédio do técnico 
Vanderlei e da Casa da Agricultura de Garça 
que passei a me sentir inserido na pisci-
cultura. Utilizei o Feap para os primeiros 
financiamentos, me informei sobre cré-
ditos e me profissionalizei. Sem a Casa da 
Agricultura, não teria sido possível crescer 
nessa cultura”.

De acordo com Wanderlei Tavares Dias, 
responsável pela CA de Garça, o município 
tem cerca de 54 mil hectares, sendo 12 mil 
destinados à cultura de café. A cafeicultura 
e a indústria de eletroeletrônico 
movimentam quase que a totalidade 
da cidade, mas há uma explicação 
para o sucesso do piscicultor garcence. 
“O município não é rico em água e a 
piscicultura entra no município como uma 
soma para a renda do cafeicultor. O sucesso 
do Fernando Nagano é real porque ele é 
profissional, competente e perseverante. 
Esses são bons segredos para o sucesso 
da atividade”, afirma. Fernando completa. 
“Como toda atividade, a piscicultura 
também não é fácil. Administramos perdas 
a todo momento. É uma atividade muito 
prazerosa, mas que exige dedicação.
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Na rede do mercado:  
Comercialização dos Pescados 
Paulistas
Roberta Lage 
Jornalista – CECOR/CATI

A rede foi lançada, os peixes pes-
cados e o consumo aumentado. 
O mercado de pescados está 

em movimento. Prova disso é o aumento 
do consumo per capita por ano, que pas-
sou de 7kg em 2007 para 9kg em 2009, 
mas ainda abaixo do recomendado pela 
Organização Mundial de Saúde que é de 
12kg por ano. 

De acordo com o Sindicato das 
Indústrias de Pesca do Estado de São 
Paulo, as espécies mais comercializadas 
no território paulista são o bacalhau, o 
salmão, a merluza, o cação e a sardinha, 
dos quais os quatro primeiros são produtos 
da importação. No pátio do Pescado da 
Companhia de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo (Ceagesp), que tem a 
segunda maior feira atacadista de pescados 
na América Latina, são comercializadas 
mais de 200 espécies de peixes, o que 
representa, em média, 250 toneladas de 
pescados por dia. Do total comercializado, 
85% dos peixes são de água salgada, 
enquanto que 10% são provenientes de 

água doce e as importações representam 
cerca de 5% do volume, com destaque 
para o salmão procedente do Chile. Já 
o Grupo Pão de Açúcar, que também 
comercializa cerca de 200 espécies, vende 
aproximadamente 35 mil toneladas de 
pescado por ano, além do bacalhau, que 
representa, em média, mais 5 mil toneladas.

Os números são significativos, no 
entanto o mercado apresenta opiniões 
divergentes em relação à realidade e às 
expectativas de comercialização. Enquanto 
a rede de varejo se mostra animada, a de 
atacado está atenta.  De acordo com Meg 
C. Felippe, médica veterinária sanitarista, 
especializada em pescado e gestão da 
qualidade de alimentos, do Pão de Açúcar, 
a expectativa de crescimento em venda, 
incluindo o bacalhau, para 2011 em relação 
a 2010 é de 20%. “O aumento do consumo 
está relacionado à melhoria da qualidade 
e variedade oferecida, às mudanças no 
hábito de consumo da população, como 
a busca de uma vida mais saudável, e à 
melhora do poder aquisitivo da população 

que lhe permite consumir proteínas de 
melhor valor biológico”, justifica.

Já dados da Ceagesp mostram que, em 
2009, o setor de pescados movimentou 
43 mil toneladas, correspondendo a um 
volume financeiro de R$ 211 milhões. 
Em 2010, esse número diminuiu e o 
setor movimentou 40 mil toneladas, 
o equivalente a um volume financeiro 
de R$179 milhões. “A queda no volume 
vem ocorrendo ao longo dos últimos 
10 anos. A extração vem diminuindo, 
principalmente de espécies com grande 
representatividade na comercialização, 
como sardinha, pescada e cação. Mesmo 
com o aumento dos peixes de água doce 
e de cativeiro, o setor vem registrando 
retração na quantidade ofertada”, avalia 
Flávio Godas, economista da Ceagesp.

Segundo Roberto Kikuo Imai, 
coordenador-titular do Comitê da Cadeia 
Produtiva da Pesca e da Aquicultura 
(Compesca) da Fiesp e presidente do 
Sindicato das Indústrias de Pesca do Estado 

de São Paulo, alguns pontos devem ser 
analisados para melhor compreensão do 
mercado de pescados. “De fato, os cidadãos 
estão tendo mais acesso aos pescados 
e estão mais exigentes em relação à 
qualidade e ao preço. Por outro lado, 
existem os piscicultores, com a dificuldade 
do licenciamento ambiental e com os custos 
de produção bem elevados”. De acordo 
com Imai, uma embarcação de pesca de 
grandes peixes pelágicos (atuns, cações, 
agulhões, entre outros), por exemplo, para 
poder sair do porto para uma pescaria 
de 15 dias, tem um custo aproximado 
de R$ 100 mil, e com um retorno sobre 
esse investimento incerto. No caso da 
aquicultura, a ração de pescados necessita 
de um alto teor de proteína animal, o que 
encarece o seu custo, e o custo de ração 
representa, aproximadamente, 70% dos 
custos de produção. “Assim, para baratear o 
preço do pescado ao consumidor, devemos, 
a exemplo das carnes de bovinos, suínos e 
aves, trabalhar no sentido da desoneração 
tributária da cadeia produtiva, seja de 
impostos estaduais ou federais”. 

Outros pontos relevantes são fazer com 
que os produtores se organizem e que haja 
uma política de governo específica para o 
setor. “O associativismo e a inovação são 
palavras que devem ser conjugadas junta-
mente com sustentabilidade, crescimento 
e competitividade. O setor ainda é muito 
pulverizado, isolado e investe pouco em 
inovação. Incentivar a competitividade do 
aquicultor paulista, assim como a competi-
tividade dos pescados com relação a outras 
proteínas de origem animal é uma exce-
lente alternativa. Tenho a certeza de que 

Pescados e Saúde

Além de o pescado ser fonte natural de proteínas para o 

organismo, ele fornece outros nutrientes importantes para os seres 

humanos, como vitaminas, minerais e ácidos graxos essenciais. Os 

principais minerais encontrados nos pescados são zinco, fósforo, ferro, 

cálcio e iodo (no caso de pescados de origem marinha). Ainda, os 

peixes são importantes fontes de vitaminas do complexo B, como a 

tiamina, a niacina e a vitamina B12.

Os peixes são ricos em ácidos graxos poli-insaturados, um tipo 

de gordura considerada saudável. Dentre os ácidos graxos poli-

insaturados, destaca-se o ômega-3, encontrado, principalmente, em 

peixes de águas profundas e frias, como salmão, sardinha, cavala, 

arenque e atum.

o empresário paulista é competente para 
atender a esse mercado que está em fran-
co crescimento, mas, para isso, é preciso 
ter uma política de governo para auxiliá-lo 
nessa tarefa”, afirma Imai. 

As conquistas do setor são visíveis, os 
desafios, grandes e as expectativas, ani-
madoras. “Com o acesso das classes sociais 
mais baixas ao consumo, assim como os 
maiores cuidados com a saúde, com cer-
teza, teremos um aumento substancial no 
consumo interno de pescados. Atualmente, 
esse aumento de consumo está sendo sus-
tentado pelo aumento das importações, 
que, com a moeda (real) forte, torna-se 
especialmente competitiva. Os produtores 
nacionais terão de se organizar e mostrar 
o empreendedorismo que fez com que 
chegassem até onde estão, e o setor pú-

Na hora da compra, sempre verifique se o
pescado fresco está:

• sem areia, pedaços de metais, plásticos, poeira, combustíveis, sabão, 
detergentes e moscas;
• úmido, firme e sem manchas estranhas na pele (peixes e moluscos) ou 
carapaça (crustáceos);
• com os olhos brilhantes e salientes;
• peixes – com as brânquias úmidas, brilhantes e entre a cor-de-rosa e a 
cor vermelha intensa;
• crustáceos – com a cor própria da espécie e não apresentar cor 
alaranjada ou negra na carapaça;
• mariscos – frescos, só podem ser vendidos vivos;
• polvos e lulas – com carne consistente e elástica.

No caso de filés embalados, sempre verifique, além da consistência 

da carne, o tipo do pescado, o estabelecimento de origem, o peso 

líquido, a data de embalagem, o prazo de validade, a forma de 

conservação e a informação nutricional.

Fonte: Cartilha Semana do Peixe–Pescado é mais sabor e saúde no seu prato. Ministério da Pesca e da Aquicultura e Anvisa/MS - Brasília (DF) – 2010

blico deve criar políticas de governo para 
que juntos possam alcançar o almejado 
crescimento”, considera Imai. Outro fator 
relevante são os novos nichos de mercados 
a serem trabalhados e conquistados pelos 
piscicultores. “O mercado está se abrindo 
e há novas oportunidades para os piscicul-
tores, como o fornecimento de peixes para 
os refeitórios de empresas públicas e pri-
vadas e para a alimentação escolar”, avalia 
Fernando Carmo, engenheiro agrônomo 
da CATI Regional Jales.

“Competência e inovação são as cha-
ves para o sucesso, porém o associativis-
mo pode encurtar distâncias. Participar 
ativamente das entidades de classe é fun-
damental, pois o conhecimento adquirido 
e vivido é essencial para a solução real dos 
problemas”, finaliza Imai.  

Venda Peixaria por Estado 2010 

5 estados 
concentram 80% da venda

Frequência consumo de pescado

Fonte: Revista Panorama da Aquicultura (RJ) - 2010
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Associação dos Piscicultores de Presidente 
Epitácio e Região é Pioneira na Instalação de 
Tanques-Rede no Pontal do Paranapanema
Seu exemplo pode atrair novos investimentos em piscicultura na região

Graça D’Auria
Jornalista - CECOR/CATI

Fundada em junho de 2006 com 
10 associados, a Associação 
dos Piscicultores de Presidente 

Epitácio e Região (Aspiper) fez, em 
agosto, a primeira despesca que rendeu 
42 toneladas de tilápias entregues 
para alimentação escolar, peixarias da 
região, Ceagesp e uma parte seguiu para 
abastecer peixarias de Brasília. A atividade 
foi comemorada com orgulho pelo 
presidente da Aspiper, Joaquim Pires, pela 
secretária-geral, Valdirene Gomes da Silva, 
e pelos associados que decidiram reinvestir 
na piscicultura que irá passar, em breve, de 
27 para 64 tanques na próxima safra. Até 
2014, a Aspiper espera ter 500 tanques de 
18m³/cada, sendo o retorno de todo capital 
investido e o início da retirada dos lucros.

Esse foi o primeiro resultado depois de 
quase cinco anos de luta, de muitas idas e 
voltas a Brasília aos órgãos governamentais, 

como Agência Nacional de Águas (ANA), 
Marinha do Brasil, Ibama, além dos 
órgãos estaduais, Cetesb, por meio dos 
Departamentos de Proteção dos Recursos 
Naturais (DPRN) e de Análise e Impacto 
Ambiental (Daia) pertencentes à Secretaria 
do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 
“A ideia de formar a Associação surgiu a 
partir de um curso de duas semanas sobre 
piscicultura em tanques-rede, oferecido 
pelo Senar por meio do Sindicato Rural 
de Presidente Epitácio. Vimos o potencial 
e decidimos investir”, contam Joaquim e 
Valdirene. 

O projeto da Aspiper foi elaborado e 
acompanhado pelo pesquisador da Agência 
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, 
Luiz Marques da Silva Ayroza, do Polo 
Regional de Assis, que vem acompanhando 
e dando o apoio e a orientação necessários 
ao desenvolvimento do projeto. Os juvenis 

foram adquiridos de um fornecedor de 
Palmital, cidade próxima a Assis, e os 
tanques foram povoados em fevereiro 
deste ano. “Não era a melhor época, porque  
enfrentamos muita chuva e uma “cabeça 
d’água” na parte alta do Córrego do Veado, 
que causou a morte de muitos peixes, tanto 
dentro como fora dos tanques nas águas 
da represa formada pelo rio Paraná. Não 
houve outro jeito, tivemos que repovoar. 
Foi, ainda, um ano atípico, com muito frio, 
o que não é bom para a engorda dos peixes 
que foi mais demorada”, explica Joaquim 
Pires, que se tornou, entre os associados, o 
maior conhecedor da atividade. 

Como a Aspiper é formada por 
associados que têm outras atividades, 
como pescadores artesanais, produtores 
rurais e/ou agricultores familiares, atuando 
em assentamentos da região, foi decidido 
terceirizar a limpeza dos tanques e a 
despesca, o que já garantiu, pelo menos, 
oito empregos diretos. Já a alimentação dos 
peixes ficou a cargo do presidente, que se 
dedica a arraçoar, três vezes ao dia, a ração 
para as tilápias-do-nilo, espécie escolhida a 
princípio para povoar os primeiros tanques. 
“Pretendemos inserir, posteriormente, as 
linhagens de tilápia Gift e Supreme, que 
oferecem maior rendimento e possibilitam 
alcançar melhores preços”, diz Joaquim 
Pires. Essa primeira leva foi comercializada 
a R$ 3,20 o quilo, após o abate por choque 
térmico. No entanto, a maior atenção é 
no preenchimento diário das tabelas para 
verificar a adequada oferta de ração, o item 
que mais onera a atividade.

Joaquim Pires tem repassado os 
conhecimentos adquiridos ao longo 
desse tempo à frente da Associação. Já é o 
segundo mandato, o primeiro, de 4 anos, 

foi todo dedicado a resolver as questões 
legais, e com verba proveniente de venda 
de joias a novos sócios já foi possível 
construir um barracão para guarda da 
ração, além de uma passarela de 54 metros 
para facilitar a despesca. Além disso, tem 
um posto de guarda durante a noite para 
evitar o roubo de peixes. Nessa nova fase 
de aumento do número de tanques, a 
Aspiper abrirá as portas a novos associados 
que possam entrar com uma joia de R$ 10 
mil e a mensalidade de R$ 100,00. “Cada 
tanque atingiu os objetivos esperados 
nessa despesca, demonstrando que o giro 
da atividade é rápido, em torno de 30 a 32 
meses já deve se tornar autossustentável”, 
relatam Joaquim e Valdirene. O 
treinamento e a dedicação diária, com 
verificação da qualidade da água, de 
mortes e/ou doenças e suas causas, devem 
ser constantes para garantir o retorno 
financeiro, pois, se houver qualquer deslize, 
perdem-se os peixes e o lucro.

“O município de Presidente Epitácio, 
que tem 44 mil habitantes, sendo 10% na 
zona rural em 1.050 propriedades rurais, a 
maioria média, e 350 famílias de assentados 
além de 300 famílias de reassentados, vive, 
principalmente, da pecuária leiteira e de 
corte, da agricultura familiar praticada nos 
vários assentamentos da região, da pescaria 
predatória feita com redes no reservatório 
e do turismo de pesca; com a instalação da 

piscigranja, passa a contar com mais uma 
alternativa”, afirma o técnico agrícola Marlan 
Nunes Narezzi, responsável pela Casa da 
Agricultura de Presidente Epitácio e um 
grande entusiasta do potencial e do leque 
de possibilidades que a piscicultura pode 
trazer para o município. “Conseguimos tirar 
o SIM (Sistema de Inspeção Municipal) e 
já estamos oferecendo o filé de tilápia na 
alimentação escolar. É mais fácil e já pode 
abastecer a rede municipal com oferta de 
uma carne com grande valor nutricional. 
Além disso, esperamos conter a pesca 
predatória, praticamente única alternativa 
de renda para a população ribeirinha da 
região”, afirma Marlan.

“Essa primeira experiência está sendo 
muito boa não só para Presidente Epitácio, 
mas também para toda a região que 
tem tradição ribeirinha e sempre viveu 
da pesca. Foram perdidos mais de 20% 
da terra agricultável e da reserva legal, 
além da fauna e flora, antes abundantes, 
com o alagamento da área agrícola da 
região para formar o reservatório da Usina 
Hidrelétrica Sérgio Motta, em 1999. Com o 
tempo, vão se fazendo as acomodações e 
surgindo alternativas, sendo a piscicultura 
em tanques-rede uma delas”, afirma 
Clóvis Alencar, diretor da CATI Regional 
Presidente Venceslau. É uma experiência 
válida, que pode ser vista como exemplo 
por municípios como Rosana, Teodoro 

Sampaio e Euclides da Cunha – que tem a 

única processadora da região de Presidente 

Epitácio – que também fazem parte da CATI 

Regional Presidente Venceslau. 

“Temos planos de oferecer mais 

cursos de capacitação em piscicultura, 

aproveitando todo esse potencial da região 

e, com o Projeto Microbacias II – Acesso 

ao Mercado, desenvolvido pela CATI, 

pretendemos auxiliar a Associação a atingir 

outras metas”, afirma Clóvis Alencar, que já 

está agendando com técnicos do Instituto 

de Cooperativismo e Associativismo 

(ICA) palestras para tirar as dúvidas dos 

associados. 

Os próximos passos da Aspiper são: 

verificar a possibilidade de abrir uma 

Cooperativa para melhorar a forma de 

comercialização dos peixes; promover o 

beneficiamento dos peixes para vendê-

los em filé, agregando valor ao produto, 

aproveitando a carcaça para farinha e óleo, 

base de ingredientes para composição 

na fabricação da ração; oferecer cursos 

de artesanato do couro e das escamas da 

tilápia, tornando a atividade mais rentável 

e sustentável. A CATI Regional Presidente 

Venceslau conta com a importante parceria 

dos pesquisadores da Apta - Polo de Assis 

e da Alta Sorocabana para alavancar a 

piscicultura em tanques-rede na região. Integrantes da Associação e Técnicos da CATI Regional Presidente Venceslau comemoram o sucesso do Projeto
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O Retorno às Origens por Meio dos 
Peixes
Agricultores familiares de Arandu criam associação e cultivam tilápias em tanques-rede
Fernando Franco
Biólogo, jornalista e fundador da Coomapeixe – fernandopiraju@hotmail.com

Com o objetivo de resgatar as 
origens e unir os familiares em 
torno de um sonho em um em-

preendimento coletivo, tornando a terra 
produtiva, gerando trabalho e renda den-
tro da propriedade familiar, a Associação 
dos Produtores Rurais Familiares do Bairro 
dos Faria (Agrofaria) iniciou sua atividade 
em 2009, com 24 associados, sob o olhar 
atento da matriarca Paula Pires da Silva, 
de 96 anos. Atualmente são 43 agriculto-

res envolvidos com a produ-
ção de peixes em tanques-

-rede no reservatório da 
Usina Hidroelétrica de 
Jurumirim, bacia do rio 
Paranapanema, em Arandu 
(SP). No projeto, a espécie 

cultivada é a tilápia-do-
-nilo, Oreochromis 

niloticus (L. 1766), 
da linhagem 

Supreme, por 
ser rústica 

e mais re-
sistente a 
d o e n ç a s 
(bactérias 
e fun-
gos), com 
maior ren-

dimento de carcaça e produtividade. 

Segundo Jorge Ubiratan de Assis, pre-
sidente da Agrofaria, a produtividade esti-
mada é de 1.800 peixes adultos, com média 
de peso de 0,7kg/peixe. “Nossa produção 
atual é de 1.080kg a 1.400kg por tanque-
-rede. Estamos com uma área cultivada de 
216m2 ou 432m3; a produção foi iniciada 
com 24 tanques-rede nas dimensões de 
3mx3mx2m, de 18m3 de volume útil. Hoje 
temos 18 tanques-rede em produção com 
42 mil peixes confinados, com peso médio 
de 0,6kg”, conta. 

Mercado 

A Agrofaria comercializa de forma 
direta entre os produtores rurais da região 

de Arandu e Avaré e parte da produção é 
consumida por pesqueiros, feiras-livres 
e para alguns atacadistas. Os peixes 
são vendidos vivos, mortos (no gelo), 
eviscerados ou eviscerados sem escama 
sob encomenda no varejo. Para ampliar o 
consumo e divulgar o trabalho, a Agrofaria 
organiza a “Noite da Tilápia”, já na terceira 
edição, quando os consumidores apreciam 
diversos tipos de receitas típicas com a 
tilápia produzida pela associação. 

Associativismo 

Para os membros da Agrofaria, estar 
organizado é fundamental para acessar 
mercado e desenvolver o grupo socioeco-
nomicamente. Jorge relata que a presença 
da Cooperativa dos Piscicultores do Médio 
e Alto Paranapanema (Coomapeixe), em 
Avaré, foi decisiva para que a associação 
fosse criada. Segundo ele, com a união 
dos piscicultores em torno da cooperativa, 
ocorrerão os seguintes benefícios: amplia-
ção dos serviços de análise laboratorial; re-
dução do custo de produção por intermé-
dio da central coletiva de compras (ração e 
alevinos) e vendas conjuntas; cobrança de 
preço mínimo; instalação de um frigorífico 
regional; processamento e agregação de 
valor; utilização do fundo de reserva dos 
cooperados para financiar, futuramente, 
a expansão da produção. “Assim, unidos, 
podemos fortalecer a região, reduzindo a 
concentração de renda, evitando a imposi-
ção de preço no mercado consumidor e a 
desigualdade estrutural”, avalia Jorge. 

Apoio 

 Para ele, tanto a Casa da Agricultura 
de Arandu como a CATI Regional Avaré 
desempenham papel fundamental na 
cadeia produtiva do peixe. “Penso que seria 
ideal a criação do CATI Peixe, um projeto 
de gestão e planejamento nos moldes 
do CATI Leite e a instalação de Unidades 
Demonstrativas, em parceria com a CATI 
e Apta, para difundir a tecnologia. Nossa 
região tem potencial para a criação de 
peixes em tanques-rede e a atividade 

é viável economicamente, como já foi 
demonstrado pela Coomapeixe no Fórum 
Tanque-rede, em 2009”, diz Jorge.

 Microbacias II 

Hoje, as metas da associação são: am-
pliar para 60 tanques-rede até 2013, es-
timando-se a produção de 126 ton./ano; 
introduzir a tilápia da linhagem Gift, visan-
do um maior rendimento de filé; reduzir o 
custo de produção; aumentar a produtivi-
dade e o processamento da tilápia. “O pro-
jeto contempla, ainda, o uso de alevinos 
de 10 gramas em substituição gradativa ao 
juvenil de 30 gramas, reduzindo custo na 
aquisição de novos lotes. Para isso, apre-
sentamos manifestação de interesse para o 
Microbacias II e estamos confiantes na am-
pliação do negócio”, explica o presidente 
da Agrofaria.

De Produtores 
   a Empresários
Cleusa Pinheiro 
Jornalista CECOR/CATI

A região de Natividade da Serra, 
município pertencente à CATI 
Regional Pindamonhagaba, é 

privilegiada com grande disponibilidade de 
água do encontro de dois rios, Paraibuna e 
Paraitinga, além de uma grande represa cons-
truída em 1973.  Com isso, há alguns anos, a 
Casa da Agricultura (CA) iniciou um trabalho 
de divulgação da piscicultura em tanque-
-rede. “Temos que aproveitar a maior riqueza 
da nossa região que é a água. Nosso objeti-
vo é transformar a piscicultura em uma das 
principais atividades de geração de renda e 
emprego. Começamos de forma tímida, pois 
a maioria dos interessados não tinha recursos.  
Hoje, contabilizamos diversas conquistas, 
mas há um longo caminho a ser percorrido”, 
diz Sandra Regina dos Santos Rezende, enge-
nheira agrônoma, responsável pela CA.

Mesmo diante de grandes desafios, como 
a obtenção de licenciamentos ambientais, 
o cenário é promissor. “Temos, aproximada-
mente, 1.200 tanques na represa, com previ-
são de acrescentar mais 600 na próxima safra. 
Quanto aos licenciamentos, ainda estão em 
fase de análise; segundo o Ministério da Pesca 
e Aquicultura (MPA), há previsão de libera-
ção de 13 áreas para licitar ainda neste ano. 
Também temos investido muito em capacita-
ção”, ressalta Sandra, dizendo que o trabalho 
tem sido feito por meio de parceria entre a 
CATI, a prefeitura municipal, o Sebrae, o Senar 
e o MPA.

Para fortalecer a atividade e aumentar 
o poder de reivindicação dos produtores 
foi criada a Associação dos Aquicultores de 
Natividade da Serra e Região (Aquanar), que 
tem 34 associados, dos quais 19 são familia-
res. É o caso de Luiz Caxero que,  com a fa-
mília, diversificou as atividades na pequena 
propriedade onde tem gado de leite, com a 
construção de cinco tanques-rede, financia-
dos pelo Pronaf, nos quais produz tilápias, 
comercializadas no próprio sítio. “Estamos 
empenhados em obter todos os licenciamen-
tos para que ele e outros possam expandir o 
negócio”, ressalta Sandra.

A produção média da Aquanar é de 600 
toneladas por ano, toda comercializada na 

região. “Para diversificar os canais de comer-
cialização – não só do peixe cultivado, mas 
também do pescado proveniente da pesca ar-
tesanal –, o município recebeu do Ministério 
da Pesca e Aquicultura um kit Feira do Peixe, 
com barraca e utensílios, para que os pesca-
dores façam a comercialização na Feira, que 
funciona nos finais de semana no Mercado 
Municipal. Esse canal viabiliza a venda, em 
temporada, de mais ou menos 100kg de pes-
cado e, em dias normais, de cerca de 20kg”, 
destaca Sandra, acrescentando: “Esse meio de 
comercialização atende mais os pescadores 
artesanais do município, que são mais de 70. 
Segundo eles, esse tipo de venda direta é ren-
tável, pois, ao excluir o intermediário, faz com 
que o peixe chegue mais barato ao consumi-
dor, o que aumenta a demanda”. 

Além de aumentar a produção de pes-
cado para atender os consumidores locais, a 
Aquanar, com apoio da Casa da Agricultura, 
estabeleceu um plano de metas para a con-
quista de novos mercados. “A meta principal 
de nosso projeto é a construção de uma uni-
dade comunitária para abate e filetagem de 
peixe; o projeto encontra-se em análise na 
Cetesb, para fins de licenciamento. Após essa 
fase, pretendemos trabalhar com filé, polpa 
de peixe para a merenda escolar, peixe vivo 
para pesqueiro, peixe eviscerado e postas de 
peixe”, diz Sandra. 

O grupo de associados também pen-
sa em aproveitar os subprodutos do peixe, 
como escamas e pele, que podem ser trans-
formadas em biojoias e peças de artesanato 
(peças já foram confeccionadas em caráter 
experimental); as vísceras e carcaças podem 
ser transformadas em compostagem e for-
necidas aos agricultores familiares, visando 
controlar resíduos e preservar o meio am-
biente, requisito que tem sido levado muito 
a sério em Natividade. “Iniciamos um trabalho 
conjunto com a Apta - Polo Regional 
de Pindamonhangaba, para fazer o 
monitoramento da água do reserva-
tório, associando, assim, qualidade da 
água à qualidade do peixe produzido. 
Também contamos com o Apoio da 
Agência Nacional de Águas nessa pes-
quisa”, informa a agrônoma.

Empresa Tilápia Nativ: sucesso com o tripé 
dedicação, tecnologia e conhecimento de mercado

Depois de anos como empresário na cidade de 
Itatiba, Afonso Celso da Costa (presidente da Aquanar) 
transformou o gosto pela pesca em fonte de renda. Ao 
chegar a Natividade encontrou o local ideal e o apoio 
necessário na Casa da Agricultura para iniciar como 
produtor de peixes em tanques-rede. Com 50 tanques, 
ele investiu em tecnologia e conhecimento para obter 
sucesso. “Só se sobrevive nesse mercado com profissio-
nalismo”, ressalta Celso.

A experiência como empresário foi importante para 
o gerenciamento do negócio, porém a parte técnica teve 
de ser aprendida. “Participei de muitas capacitações e vi-
sitas realizadas pela CA. Criar peixe é muito diferente de 
criar gado ou aves”, ressalta o produtor, destacando que 
outro fator preponderante para o sucesso na atividade é 
definir antecipadamente os canais de comercialização. 
Atualmente, a sua produção, que chega a 70 toneladas 
anuais, é comercializada com pesque-pagues, restau-
rantes e atacadistas. Há dois meses começou a entregar 
cerca de 100kg de peixes para merenda escolar do mu-
nicípio.

A agrônoma da CA informa que isso só foi possível, 
porque a Prefeitura e a CA mantêm uma cozinha piloto 
para fazer o processamento de peixe. “A cozinha conta 
com uma nutricionista responsável pela verificação da 
qualidade e aceitação do peixe entre os 700 alunos da 
rede municipal, supervisão das receitas e do proces-
samento, o qual é realizado por algumas merendeiras 
capacitadas para fazer a filetagem dos peixes, que são 
servidos assados, cozidos ou em forma de nuggets”.

Alimentador informatizado. Para expandir a cria-
ção, o produtor colocou seu lado inventor para fora. 
Junto com um engenheiro eletrônico desenvolveu um 
alimentador automatizado, controlado por computador 
para fazer o manejo da ração que deve ser distribuída 
muitas vezes ao dia. “Em um período determinado, o 
aparelho libera uma quantidade de ração em cada tan-
que. Isso evita o estresse dos peixes na competição pela 
alimentação, evita o desperdício e otimiza o trabalho de 
manejo do tanque”, salienta Celso.

 A piscicultura na região de Avaré

Com 475,84km2 de espelho d’água, o 
reservatório da Usina de Jurumirim, forma-
do pelo rio Paranapanema e seus afluentes, 
apresenta excelentes condições para o desen-
volvimento da piscicultura em tanques-rede. 
Atualmente, a produção média total da região 
é estimada em 30 toneladas de pescado por 
mês e o peixe mais cultivado é a tilápia-do-
-nilo. Há iniciativas de projetos em Avaré, 
Arandu, Barão de Antonina, Cerqueira César, 
Itaí, Paranapanema e Taquarituba.  

Mais informações:
 www.coomapeixe.com.br
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Maricultura é Alternativa para 
Pescadores Artesanais
Cleusa Pinheiro 
 Jornalista CECOR/CATI

A Organização de Agricultura e 
Alimento das Nações Unidas 
(FAO/ONU) reconhece a mari-

cultura – cultivo de animais e plantas em 
água salgada – como uma importante al-
ternativa de geração de trabalho, renda e 
alimento, que tem contribuído para a fixa-
ção de comunidades tradicionais em seus 
locais de origem. 

No Litoral Norte de São Paulo, nas ci-
dades de Caraguatatuba e Ubatuba, foram 
implementados dois projetos para oferecer 
alternativas de renda e emprego para os 
pescadores artesanais.

Associação dos Maricultores 
e Pescadores da Cocanha – 

Caraguatatuba  

O projeto Fazenda Marinha de 
Mexilhões, da Praia da Cocanha, teve início 
em 1989, quando alguns pescadores come-
çaram a sentir a retração na quantidade do 
pescado na região. “Tínhamos que ir cada 
vez mais longe e voltávamos com uma 
quantidade menor de pescado, a cada saí-
da para o mar”, diz José Luiz Alves, produtor 
que integra a Associação dos Maricultores 
e Pescadores da Cocanha. 

Além de transformar os pescadores 
em produtores organizados, a mitilicultu-
ra (criação de mexilhões) foi um grande 
incentivo para a busca de nova alternativa 
de renda. “Para ter sucesso na atividade é 

preciso muita tecnologia e conhecimento, 
o que há 20 anos não tínhamos”, conta José 
Luiz, produtor e tesoureiro da Associação, 
que cursou a faculdade de Biologia para au-
xiliar na expansão do projeto. Luiz enaltece 
o apoio recebido de técnicos do Instituto 
de Pesca. Quanto à  Atuação da CATI no 
Litoral Norte, Luiz destaca o apoio para 
a elaboração dos projetos para o Pronaf 
Pesca. “Muitos pescadores não teriam con-
dições de iniciar na atividade se não tives-
sem acesso às linhas de crédito. Fomos os 
primeiros a obter crédito pelo Pronaf. Com 
isso, abrimos as portas para os outros”.

Entre os segredos do sucesso do cultivo 
do mexilhão na Cocanha está a utilização 
de coletores de sementes (mexilhões juve-
nis), o que torna a mitilicultura autossufi-
ciente, não havendo mais a necessidade de 
retirada de sementes dos costões. “Assim, o 
cultivo é ecologicamente correto e os me-
xilhões produzidos têm mais qualidade”, 
ressalta José Luiz. 

Para Antonio Estevan de Matos, que há 
20 anos trabalha com mexilhão – primeiro 
na comercialização e há cinco anos como 
criador –, o projeto caminha bem, entre-
tanto, para que gere renda para um nú-
mero maior de pescadores, é preciso mais 
investimento do governo e rapidez nos 
licenciamentos. “Hoje tenho uma vida con-
fortável e devo tudo ao mexilhão; mas, para 
começar nessa atividade, precisei vender 

tudo o que tinha. Muitos pescadores que-
rem iniciar, porém o investimento inicial 
é alto. Falta apoio e mais facilidade para 
acessar o crédito que pode transformar 
pescadores em maricultores. Além disso, 
é preciso que os produtores se organizem 
mais para reivindicar melhores condições 
para a obtenção das licenças ambientais”. 

Projeto. A Fazenda 
Marinha é dividida em dois 
parques aquícolas com dois 
mil metros de lâmina d’água 
para cada produtor parti-

cipante. Cada parque tem seis long lines 
(cordas onde os mexilhões são cultivados), 
que tem capacidade de produzir de 1.200 a 
1.600 quilos cada um. 

O custo de implantação de um long line 
é de cerca de R$ 3.000,00, sendo que em 
cada lâmina d’água são colocadas seis cor-
das. A produção média da Cocanha é de 30 
toneladas, em uma safra e meia retirada ao 
longo do ano. A comercialização é feita no 
atacado e varejo na região, com preços que 
alcançam a média de R$ 8,00 o quilo.

Festival. Para dar maior visibilidade à 
produção de mexilhões, a Associação criou 
o Festival do Mexilhão, que neste ano com-
pleta 10 anos. “Começamos de maneira tí-
mida, aqui mesmo na praia, vendendo me-
xilhão in natura e oferecendo alguns pratos 
típicos. Hoje fico até emocionado ao ver 
que o festival ganhou um local de destaque 
na cidade, uma variação imensa de oferta 
de alimentos à base de mexilhão, além do 
respeito das mais de dez mil pessoas que 
têm comparecido nos três dias festa, como 
aconteceu no ano passado”, salienta José 
Roberto Carlota, presidente da Associação. 
No festival de 2010 foram comercializadas 
cerca de quatro toneladas de mexilhão. “A 
cadeia do mexilhão gera empregos diretos 
e indiretos no município, não apenas na 
época do festival. Algumas pessoas encon-
traram na culinária com mexilhão uma al-
ternativa de renda, como é o caso de Maria 
Estevan de Matos, que há alguns anos pre-
parou um bolinho para a festa e, hoje, ven-
de em vários locais da cidade”.

“Hoje tenho um padrão de vida me-
lhor – conquistei minha casa, meu carro e 
mais qualidade de vida com dedicação à 
mitilicultura, que não é uma atividade para 
qualquer um, mas para aqueles que amam 
o mar e se dedicam. Aí, com certeza, trará 
melhor qualidade de vida”, enfatiza José 
Luiz.

Mitilicultura

A espécie Perna perna é a mais encon-
trada no litoral brasileiro e a mais utilizada 

nas cordas mexilhoneiras. Atinge o ponto 
ideal de maturação aos oito meses, quan-
do alcança nove centímetros em média. 
O Litoral Norte é considerado ideal para o 
desenvolvimento do cultivo pela ausência 
de poluição, fator preponderante para a 
criação de mexilhões saudáveis, sendo a 
principal região produtora do Estado.

A Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento teve papel determinan-
te para o estabelecimento do cultivo de 
mexilhões no Estado, por meio do Núcleo 
de Pesquisa e Desenvolvimento do Litoral 
Norte, do Instituto de Pesca, localizado 
em Ubatuba. “A CATI participou do início 
da difusão da mitilicultura, produzindo 
materiais de divulgação por meio de seu 
Centro de Comunicação Rural. As Casas da 
Agricultura de São Sebastião e Ubatuba 
também auxiliaram  na instalação das 
primeiras unidades de observação dessa 
tecnologia para os pescadores artesanais”, 
informa o eng.º agr.º Antonio Marchiori, da 
CA de Ubatuba.

Projeto Vieiras – Praia de Picinguaba – 
Ubatuba

A comunidade da Vila de Picinguaba, 
em Ubatuba, tem a pesca artesanal como 
tradição, passada de geração em geração. 
Rosemar Castro de Paula vem de uma fa-
mília que construiu a vida em terra, saindo 
para o mar todos os dias. “Meu bisavô, meu 
avô e meu pai nasceram aqui e nunca dei-
xaram de colocar seus barcos na água. Eu e 
meus irmãos mantemos a tradição”, relata 
o pescador.

Rosemar e sua família estão inseridos 
no contexto histórico de parte importante 
da população de Ubatuba que vive da pes-
ca. Porém, o sustento por meio desse ofício 
tem sido cada vez mais difícil. “O pescado 
está escasso e as restrições ambientais 
cada vez maiores”, argumenta o pescador.

Diante desse cenário, com o apoio 
da Organização-Não Governamental 
Associação para Estudos do Ambiente 
(EcoAssociação), um grupo de pescadores 
decidiu formar uma associação. “Nosso ob-
jetivo era nos organizar para ter maior po-
der de reivindicação, mas com o apoio da 
ONG fomos apresentados a um projeto de 
alternativa de renda”, esclarece Rosemar.

Nasceu, então, em 2009, o Projeto 
Vieiras, que estabelece a criação desses 
moluscos – considerados uma fina iguaria 

em países europeus, como a França –, em 
um parque aquícola. “Os pescadores da co-
munidade pescam em pequena escala, or-
ganizando-se em grupo familiar ou de vizi-
nhos para sair em barcos ou puxar as redes. 
Um dos grandes desafios foi a organização 
de um grupo em que não existe a figura 
do ‘dono do negócio’. Foi preciso o enten-
dimento de que todos têm responsabilida-
des iguais e devem responder à demanda 
do trabalho”, salienta André Bergamo, coor-
denador de projetos da EcoAssociação, que 
com os produtores vem dialogando com a 
Casa da Agricultura de Ubatuba para viabi-
lizar a participação no Projeto Microbacias 
II - Acesso ao Mercado.

Em um primeiro momento foi proposto 
o cultivo de mexilhão, que não se adaptou 
às condições da água no local estabeleci-
do para a criação. “Após conhecer as viei-
ras, que são cultivadas em larga escala em 
Santa Catarina, apresentamos o projeto aos 
pescadores que se dispuseram a colocá-lo 
em prática”, informa André.

Com recursos do governo federal foi im-
plementada uma Unidade Demonstrativa e 
adquirido um barco, para que os 12 asso-
ciados fizessem o cultivo e o manejo da 
produção. Em pouco mais de dois anos 
do projeto, os produtores têm encontrado 
alguns entraves, principalmente na comer-
cialização. “Nos países europeus, as vieiras 
são encontradas em restaurantes finos. No 
entanto, aqui ainda não há muita divulga-
ção e, por ser um produto diferenciado, o 
cultivo e o manejo demandam muito tra-
balho e custo, pois as sementes para ini-
ciar a atividade têm de ser compradas e 
são poucos os laboratórios produtores. O 
preço de comercialização também é mais 
alto do que o de outros moluscos”, salien-
ta Rosemar. Em média, na região, as vieiras 
são comercializadas por R$ 35,00 a dúzia, 
ou a R$ 3,50 a unidade. 

Nesse sentido, o produtor acredita que 
o estreitamento da parceria com a Casa da 
Agricultura é fundamental para impulsio-
nar o projeto. “Precisamos de capacitação 
na área e também apoio de outras entida-
des, às quais poderemos ter acesso com o 
apoio da CA, para fazer uma melhor divul-
gação e comercialização das vieiras”, afirma 
Rosemar, ressaltando que desejam uma ca-
pacitação para as mulheres da comunidade 
em um curso de artesanato para a confec-
ção de peças, tendo como base as conchas 
de vieiras, que têm um formato delicado e 
bonito de leque.

Atualmente, o projeto tem em estoque 
duas mil dúzias de vieiras prontas para a 
comercialização, que têm se restringido a 
alguns restaurantes locais e à venda direta 
pelos próprios produtores. “Estamos traba-
lhando para que esse projeto dê certo, pois 
não é só a nossa sobrevivência que está em 
jogo. Queremos deixar para as crianças que 
correm pela Vila não só uma renda, mas 
também a continuidade de uma atividade, 
que tenha o mar como solo a ser cultivado 
e explorado de maneira sustentável”, consi-
dera Rosemar.

Vieiras

As vieiras são moluscos bivalves, com 
alto valor econômico, que fomentam uma 
grande indústria de extração e cultivo nos 
mais variados países. No Brasil, há cerca de 
16 espécies, entre as quais duas de interes-
se econômico: a pata-de-leão e ziczac, res-
pectivamente Nodipecten nodosus e Euvola 
ziczac.

A Nodipecten nodosus, espécie cultiva-
da no projeto da Picinguaba, apresenta um 
grande potencial para a aquicultura, atin-
gindo grande tamanho, alto valor comer-
cial e boa disponibilidade de reprodutores 
e viabilidade de sementes em laboratório.

A produção extrativa mundial de viei-
ras encontra-se em seu limite máximo e a 
expansão de sua produção somente será 
possível por meio da criação.  

Da esq. p/ dir. – José Seiki Osera, José Luiz Alves 
e Edemilson Ranulpho: mitilicultura trouxe mais 
renda e qualidade de vida Rosemar Castro de Paula



 41 ׀ Casa da Agricultura Casa da Agricultura ׀ 40

Breve histórico da piscicultura e o 
Trabalho da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento
Cleusa Pinheiro – Jornalista – CECOR/CATI

A China é considerada o berço 
da piscicultura, com descrições 
de atividades datadas de 

mais de 4.000 anos. Na Idade Média, as 
técnicas de piscicultura foram difundidas 
por chineses que imigraram para outros 
países da Ásia, onde houve a motivação de 
agricultores locais para praticá-la, utilizar 
novas espécies e métodos de criação, 
como, posteriormente, no Camboja, o 
uso de gaiolas de bambu imersas em 
água corrente, técnica precursora dos 
atuais tanques-rede.  Nesse período,  a 
piscicultura difundiu-se também na 
Europa.

No Brasil, oficialmente, o marco da 
piscicultura foi a publicação, em 1934, dos 
trabalhos desenvolvidos por Rodolpho 
von Ihering e seus colaboradores do 
Instituto Biológico, da Secretaria da 
Agricultura de São Paulo (apesar de 
estudos realizados com carpa e truta, por 
volta de 1904). O cientista desenvolveu um 
processo artificial de reprodução de peixes, 
conhecido como hipofisação, pelo qual foi 
considerado o pai da piscicultura brasileira. 
“Sua técnica foi difundida e ampliada por 
pesquisadores de várias partes do mundo. 
Ele começou trabalhando na domesticação 
de espécies como a piapara, o corimbatá 
e o bagre, junto ao salto do rio Piracicaba 
e nas corredeiras da Cachoeira de Emas. 
Em 1934, fez a reprodução induzida do 
bagre e do cascudo, no rio Tietê”, informa 

o professor e pesquisador da Unesp 
Jaboticabal, Newton Castagnolli.

Outro fato importante para a 
piscicultura nacional foi a instalação 
da Estação Experimental Brasileira 
de Piscicultura, do Ministério da 
Agricultura, em Pirassununga, no ano 
de 1939. 

Atuação da Secretaria da Agricultura: 
São Paulo tem papel fundamental na 

expansão da piscicultura no Brasil

Relatos históricos demonstram que 
desde 1899, com a promulgação da Lei 
Estadual n.º 678, de 13 de setembro, que 
organizou o Serviço Agronômico em São 
Paulo, visando ao ensino profissional 
agrícola, tiveram início estudos sobre 
piscicultura.  

Após a difusão da técnica desenvolvida 
por von Ihering e a implantação da Estação 
Experimental em Pirassununga, a Secretaria 
da Agricultura continuou investindo na 
expansão da atividade. “A Secretaria e a 
Divisão de Caça e Pesca do Ministério da 
Agricultura foram os primeiros órgãos 
governamentais a demonstrar alguma 
preocupação com a piscicultura de água 
doce, fazendo o fomento da criação da 
carpa comum no Vale do Paraíba e, nos 
anos de 1950, importações de tilápia pela 
Light, e de ovos embrionados de truta, 
cujas larvas foram soltas, com algum 
sucesso, em pequenos riachos das serras 

da Bocaina e da Mantiqueira”, 
ressalta Castagnolli. 

Na área de extensão 
rural, a Secretaria também 
foi pioneira com ações 
desde a década de 
1950. “Nesse período, 
agrônomos e veterinários do 
Departamento de Produção 
Animal realizavam, em 
conjunto com o Serviço de 

Fomento à Caça e à Pesca, distribuições de 
alevinos de Tilapia rendalli e de black-bass, 
oriundos, principalmente, do Parque da 
Água Branca, na Capital. O transporte era 
feito em latões semelhantes aos de leite, 
por via rodoviária ou ferroviária, desde 
a origem até as regiões mais distantes 
do Estado”, conta o eng.º agr.º Ricardo 
Maciel Mãmar, que há mais de 30 anos 
atua em projetos de extensão na área de 
piscicultura, na CATI.

Na década de 1960, houve uma redução 
no trabalho da extensão na piscicultura. 
No final dos anos de 1970, o eng.º agr.º 
Silvio Fairbanks Barbosa, na época diretor 
do Grupo Técnico de Pequenos Animais, 
do antigo Centro de Transferência de 
Tecnologia da Produção Animal (CTPA), do 
Departamento de Extensão Rural (Dextru) 
da CATI, resolveu retomar o trabalho de 
divulgação das tecnologias geradas para 
o segmento, aglutinando as ações em 
um programa oficial. “Fairbanks convidou 
os técnicos que atuavam na área para 
fazer uma capacitação na Universidade 
de Viçosa, onde prestava consultoria um 
técnico de origem francesa chamado 
Jacques Bard, considerado, na época, um 
dos maiores especialistas em piscicultura 
tropical do mundo”, relembra Ricardo 
Mãmar, que participou do curso. 

A partir daí, diversas ações foram 
colocadas em prática. Uma equipe do 
Dextru elaborou um levantamento do 
potencial aquícola do Estado, que se tornou 

o marco inicial do primeiro programa de 
extensão em piscicultura a ser trabalhado 
pela CATI: o Pró-Peixe.  “Essas ações foram 
realizadas em conjunto com técnicos do 
Instituto de Pesca, sob orientação do então 
diretor Newton Castagnolli, responsável 
pela organização de um curso para técnicos 
da CATI, nas instalações da Faculdade 
de Ciências Agrárias e Veterinária de 
Jaboticabal”, informa Mãmar.

No início da década de 1980, o Pró-Peixe 
contava, além da difusão de tecnologias 
para capacitação dos produtores, com 
uma linha de crédito disponibilizada pelo 
governo, para a instalação de piscigranjas 
de produção de alevinos e/ou engorda de 
peixes. Nesse período foi instalado 
pelo governo federal, com apoio técnico 
da FAO/ONU, na Cachoeira de Emas, em 
Pirassununga, o Centro Regional Latino-
Americano de Aquicultura (Cerla), que 
deu origem ao atual Centro de Pesquisa 
e Treinamento em Aquicultura (Cepta).  
“Participei da primeira turma formada 
no Cerla e depois assumi a área no CTPA/
Dextru, onde tínhamos como diretrizes de 
trabalho: produzir material de instrução 
e de divulgação; realizar treinamentos de 
técnicos; suprir a rede nas necessidades 
de palestras e de treinamentos dirigidos 
aos produtores rurais; apoiar as Casas 
da Agricultura no desenvolvimento de 
projetos”, relata Ricardo Mãmar. 

Como apoio à divulgação da 
piscicultura nesse período, foram 
editados alguns materiais pelo Centro de 
Comunicação Rural (Cecor), da CATI, como 
a Instrução Prática sobre Tilápia; e realizado 
um telecurso rural sobre piscicultura, com 
a TV Cultura.

O trabalho da Pesquisa

Ao longo dos anos, a Secretaria de 
Agricultura investiu em pesquisas na 
área de piscicultura. Com a criação do 
Instituto de Pesca (IP), em 1969, elas 
foram sistematizadas. “O Instituto foi o 
primeiro órgão de pesquisa do país voltado 
ao estudo de ecossistemas aquáticos e 
à biologia de organismos marinhos e 
continentais, com vistas ao povoamento e 
repovoamento com espécies indicadas. No 
início suas atividades eram voltadas para 
pesquisas básicas e aplicadas sobre a fauna 
e o ambiente aquático, visando ao aumento 
da sua produtividade e à sua exploração 
racional, ao incentivo às atividades 

pesqueiras, orientando-as, desenvolvendo 
suas técnicas e cooperando para o preparo 
de mão de obra especializada”, relembra 
Edson Kubo, diretor do Instituto.

 O IP tem ainda em seu currículo ser 
a única instituição paulista a manter, na 
década de 1970, pesquisas regulares em 
aquicultura, com importantes resultados 
relacionados ao cultivo de trutas, ostras 
e mexilhões, dentre outros organismos 
aquáticos. Além disso, foi pioneiro em 
criopreservação de sêmen de peixes e 
em estudos de doenças de organismos 
aquáticos.

Ainda, nesse período, o Instituto  
aproximou-se do usuário da tecnologia 
que gerava, passando a desenvolver 
outras atividades, como: administração 

Fontes: Hélio L. Stempniewski - Retrospectiva dos Serviços de Pesca da Secretaria de Agricultura e o Jubileu de Prata 
do Instituto de Pesca; “Dinâmicas de Desenvolvimento da Piscicultura e Políticas Públicas: análise dos casos do Vale do 
Ribeira (SP) e do Alto Vale do Itajaí (SC), Newton José Rodrigues da Silva - Zootecnista da CATI

Uma vida dedicada à piscicultura

Após a formatura na turma de 1964, na Esalq, o eng.º agr.º Newton Castagnolli 
começou a atuar na área de seu interesse: 
conservação do solo. Após alguns anos, 
recebeu o convite para trabalhar na Estação 
de Pirassununga. Essa mudança deu início 
à sua paixão pela piscicultura que, até 
hoje, mesmo após a aposentadoria como 
professor, da Unesp de Jaboticabal, é 
solicitado para acompanhar e implementar 
trabalhos pelo Brasil a fora.

Entre os numerosos cargos, como o de 
diretor do Instituto de Pesca e o de diretor 
do Centro de Aquicultura da Unesp em 
Jaboticabal, que ajudou a criar, e o de consultor de entidades internacionais, ser professor, 
segundo o agrônomo, é sua maior conquista. “Tenho como principal fruto do meu trabalho 
a formação de pesquisadores, que estão espalhados por várias regiões do Brasil, atuando 
na expansão da aquicultura brasileira”, fala emocionado.  

A lista de projetos dos quais participou 
ou foi mentor é enorme, destacamos alguns: 
implantação do primeiro tanque-rede do país 
(na Estação de Pirassununga “com quatro estacas 
de bambu”, relembra); criação do Centro de 
Aquicultura da Unesp; implantação do primeiro 
sistema de recirculação de água do Brasil, feito 
em Jaboticabal; pioneiro no incentivo à adoção 
de tanques-rede de grande porte; pesquisador 
do projeto do Tambacu (espécie híbrida do 
tambaqui e do pacu), projeto este relembrado 
com nostalgia e humor pelo professor: “Em 1979, 
período que não existiam sistemas de aeração 

modernos, trouxe 10 reprodutores de pacu do 
Mato Grosso, em uma caixa de fibra em um caminhão da faculdade, para fazer a desova em 
São Paulo. O motorista foi um verdadeiro herói. Mas não era eu!” 

de cursos sobre tecnologia de pesca; 
produção de peixes para incentivo à 
piscicultura; implantação da ranicultura 
paulista; povoamento de rios de montanha 
no Estado de São Paulo; administração 
de cursos de pesca interior e marítima; 
desenvolvimento técnico do Museu de 
Pesca: e o estudo da biologia de camarões 
de água doce. “Nesse sentido, contamos 
sempre com o apoio da CATI”, diz Edson 
Kubo.

 Após a criação da Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios, nos anos 
2000, à qual pertence hoje o IP, o trabalho 
de pesquisa na área de aquicultura foi 
descentralizado, com a criação de polos 
regionais.

Setor de Piscicultura da Unesp, em 1974 (primeiros 
tanques)

Primeiro sistema com recirculação e filtragem da água 
instalado no Brasil (1994)

Primeiro tanque-rede instalado no Brasil (1970) – 
em Pirassununga, na Estação da SUDEPE
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Assembleia aprova projeto 
para compra de alimentos da 

agricultura familiar

A Assembleia Legislativa 
aprovou, no dia 13 de setembro, o 
projeto de Lei 688/2011, que cria 
o Programa Paulista da Agricultura 
de Interesse Social (PPAIS). Prevê a 
compra de produtos in natura da 
agricultura familiar, assentados, 
quilombolas, pescadores e 
indígenas, por meio de chamada 
pública. Pelo projeto, o governo 
do Estado de São Paulo, destinará 
no mínimo 30%, das verbas 

para a compra de alimentos, com um 
limite de R$ 12 mil anuais por família. 
Estes produtos serão direcionados para 
entidades governamentais como escolas, 
penitenciárias, hospitais, entre outros.

O projeto de Lei pode ser conferido na 
íntegra no site da Assembleia Legislativa: 
www.al.sp.gov.br

Convênio entre CATI e BB terá projeto-
piloto em Bragança Paulista

Discutir o manual operacional do 
convênio entre a CATI e o Banco do Brasil,  
foi o objetivo de reuniões envolvendo as 40 
Regionais da CATI. O convênio visa facilitar 
a concessão de crédito para pequenos 
e médios produtores do Estado de São 

Paulo, ampliando o desenvolvimento da 
agricultura paulista e reduzindo o risco dos 
empreendimentos.

Bragança Paulista foi escolhida como 
projeto-piloto para identificar eventuais 
necessidades de mudança no manual. 

Missão Técnica do Banco Mundial avalia 
Microbacias II 

Avaliar o desenvolvimento do Projeto 
Desenvolvimento Rural Sustentável – 
Microbacias II – Acesso ao Mercado, foi 
o objetivo da reunião de representantes 
do Banco Mundial com as equipes da 
Coordenadoria de Assistência Técnica 
Integral (CATI) e da Secretaria do Meio 
Ambiente, que aconteceu em agosto.

Foram abordados os temas licitações, 
orçamentos, resultados, metas, entre 
outros. Na oportunidade foram 
apresentados pela CATI os trabalhos 
executados e o planejamento das próximas 
atividades e pela Secretaria do Meio 
Ambiente o Programa Produtor de Água, 
que prevê o pagamento por serviços 
ambientais, além de outras alternativas 
que ofereçam renda ao produtor, em áreas 
com restrição ambiental.

Cadeias produtivas em debate

A CATI e a Apta vêm realizando diversas 
reuniões para debater as cadeias produtivas 
de importância econômica para as regiões 
do Estado de São Paulo. Até agora foram 
quatro: Assis, Votuporanga, Presidente 
Prudente e Capão Bonito. Os próximos 
acontecerão em Colina, Piracicaba e 
Pindamonhangaba, envolvendo assim 
todo o Estado de São Paulo. 

A cada encontro, além de debater 
as dificuldades, necessidades e 
potencialidades de cada cadeia produtiva, 
são introduzidos temas específicos, como 
conservação de solo, organização rural e 
juventude no meio rural, acrescentando 
mais instituições nessa parceria na busca 
de soluções para os pequenos e médios 
agricultores. 

Esses encontros são direcionados 
a conselheiros municipais e regionais, 
produtores rurais organizados em 

associações ou cooperativas, pesquisadores 
e extensionistas. 

CATI demonstra produtos e serviços na 
Agrifam 2011

A CATI participa desde a primeira 
edição da Agrifam para apresentar suas 
ações, programas e projetos direcionados 
aos pequenos e médios agricultores. Esse 
ano, realizou a II Feira das Associações 
de Produtores Rurais, demonstrando a 
agregação de valor obtida com a confecção 
artesanal de diversos produtos. Além disso, 
no sítio modelo foi estilizada uma Casa da 
Agricultura para mostrar todos os serviços 
disponibilizados ao agricultor nos 594 
municípios paulistas onde estão instaladas. 
Foi demonstrado também o Projeto CATI 
Leite e a produção de sementes e mudas 
de qualidade. 

CATI promoveu comemorações pelo Dia 
do Agricultor

Para homenagear os produtores 
rurais, a CATI realizou diversos eventos 
em todo o território paulista, por meio 
de suas regionais. Mais de 15 mil pessoas 
participaram das comemorações, que 
se concentraram no dia 28 de julho, 
data instituída pelo presidente Juscelino 
Kubitschek em 1960, por considerar que o 
trabalho do agricultor era responsável pelo 
crescimento econômico do Brasil.

A ideia foi promover uma homenagem 
àqueles que além do alimento que 
consumimos no dia a dia, produzem a 
maioria das coisas utilizadas na área urbana 
e que na maioria das vezes a população das 
cidades nem se dá conta. 

Segundo o coordenador da CATI, José 
Luiz Fontes, foi muito bom perceber que 
os agricultores realmente se sentiram 
homenageados e por isso, a comemoração 
será uma atividade permanente da 
instituição.
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Suzete Rodrigues 
Assessoria de Imprensa - CATI
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