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RESUMO 
 
 
 
O ser humano, até bem pouco tempo atrás, pensava ser o oceano e a água bens inesgotáveis e 
com condições de abastecer ilimitadamente a proteína animal necessária à vida. Com o 
crescimento populacional e a crescente demanda por alimento foi possível observar que a 
natureza sozinha não seria capaz de suprir essas necessidades. Após a década de 1970, devido 
a sobrepesca de algumas espécies importantes comercialmente uma nova alternativa 
encontrada foi a aqüicultura. Um dos objetivos deste trabalho é responder se a aqüicultura, 
como tecnologia de produção de alimentos de origem aquática, pode ser uma alternativa 
sustentável para a solução do problema citado acima, usando para isso um estudo de caso do 
projeto de piscicultura Curupati-Peixe instalado no açude Castanhão, Jaguaribara-Ceará. Para 
isso usou-se como metodologia índices e grau de sustentabilidade obtidos por três escopos – 
indicadores econômico-sociais, tecnológicos e ambientais, todos estes definidos e mensurados 
para a aqüicultura. Utilizou-se o método sistêmico como forma de captar o máximo de inter-
relações entre os subsistemas que compõe a aqüicultura sustentável. Observou-se que o 
projeto de piscicultura Curupati-Peixe mostra-se potencialmente sustentável, obtendo uma 
média sustentabilidade (0,603) para o projeto Curupati-Peixe, sendo o Índice de Capital 
Social (ICS), com valor de 0,797, o que mais contribuiu e o Índice Tecnológico (IT), apenas 
0,407, o que menos contribui para esse nível de sustentabilidade.  
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ABSTRACT 

     

  The humanity, until very little time behind, it thought to be the ocean and the water 
inexhaustible goods and with conditions of provisioning unlimitedly the necessary animal 
protein to the life. With the growth of the population and the growing demand for food was 
possible to observe that the alone nature would not be capable to supply those needs. After the 
decade of 1970, due to overfishing of some important species a new found alternative went 
commercially to aquaculture. One of the objectives of this work is to answer the aquaculture, 
as technology of production of victuals of aquatic origin, it can be a sustainable alternative for 
the solution of the problem mentioned above, using for that a study of case of the project of 
fish farming Curupati-Peixe installed in the dam Castanhão, Jaguaribara-Ceará. For that it was 
used as methodology indexes and sustainability degree obtained by three scopes- economic-
social, technological and environmental indicators, everybody these defined and measured for 
the aquaculture. The method of systems was used as form of capturing the maximum of 
interrelations among the sub-systems that it composes the sustainable aquaculture. It was 
observed that the fish farming is shown potentially maintainable, obtaining a medium 
sustainability (0,603) for the project Curupati-Peixe, being the index of Social Capital (ICS), 
with value of 0,797, the one that more contributed and the Technological Index (IT), just 
0,407, which fewer contributes to that sustainability level. 

   

   

Keywords: Sustainable Aquaculture; Sustainability; Project Curupati-Peixe.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pobreza no meio rural, principalmente no semi-árido nordestino é um dos 

grandes entraves do desenvolvimento local1. O Semi-árido brasileiro tem 1.142.000 km2 de 

extensão e reúne cerca de 1.500 municípios dos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito 

Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. 

Sua população é de 26,4 milhões de habitantes, o que corresponde a 15,5% do contingente 

populacional brasileiro. A taxa de mortalidade infantil é superior à média nacional em 95% 

das suas cidades; 75% das famílias vivem com renda per capita de menos de ½ salário 

mínimo. A desnutrição2 atinge mais de 10% das crianças com menos de 2 anos de idade em 

um terço dos municípios do Semi-árido que são atendidos pelos Programas Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) e Saúde da Família (PSF) (UNICEF, 2005). 

A região semi-árida do Nordeste brasileiro tem índices pluviométricos baixos, 

entre 350 e 700 mm/ano, a evapotranspiração, marcada pela forte insolação (2.800 h/ano) e 

temperaturas médias elevadas (acima de 25°C), tem papel marcante, ao retirar cerce de 90% 

dessa água, deixando apenas 10% para formar os rios temporários e permitir recarga dos 

aqüíferos subterrâneos (SALATI; LEMOS; SALATI, 2002; LIMA, 2003). Do ponto de vista 

econômico, principalmente no sertão, a economia é extremamente dependente do clima 

tornando-se vulnerável às crises climáticas. Mesmo em tempos normais, não gera renda 

suficiente para sustentar sua população. Em nível microeconômico, muitos empreendimentos 

sobrevivem à custa de subsídios governamentais. 

No tocante à questão ambiental, ainda se pode citar a contínua perda de 

produtividade da terra, a exaustão dos recursos naturais não-renováveis e diminuição dos 

depósitos de água subterrânea, como indicativos de insustentabilidade. Os processos de 

desertificação refletem as condições de uso insustentável dos solos, da vegetação dos recursos 

hídricos e da biodiversidade. Como se não bastassem os problemas ambientais e climáticos, as 

políticas públicas no país e, em especial na região Nordeste, somente contribuíram para 

agravar a situação e piorar a vida dos sertanejos, em casos onde o governo exerce um papel 

centralizador, geralmente para atender interesses pontuais (ALBINATI, 2006).  

                                                 
1 Segundo Jara (1998, p. 304), o desenvolvimento local é visto como um processo endógeno de mudanças 
capazes de melhorar as condições de vida, produção e trabalho, que se localizam em espaços territoriais 
menores, ou como desenvolvimento em escala comunitária, municipal ou microregional orientado por princípios 
de sustentabilidade, equidade social, eficiência econômica, democracia política, conservação ambiental e 
diversidade cultural. 
2 Internacionalmente, o percentual de desnutrição considerado aceitável na faixa etária, de até 2 anos, é de 4%. 
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A fim de minimizar tais impactos, a construção de açudes em todo o semi-árido 

tem sido uma alternativa utilizada para solucionar o problema da escassez hídrica. A 

construção de reservatórios é uma das grandes experiências humanas na modificação dos 

ecossistemas naturais, e vem sendo executada pelo homem, desde tempos remotos, com o 

objetivo de armazenar água para o consumo, irrigação, controle de inundação e aqüicultura. 

Sem contar com os grandes açudes públicos, a região Nordeste dispõe de mais de 70.000 

pequenos açudes, com áreas superiores a 1.000 m2 (ALBINATI, 2006). 

Apesar da grande quantidade de açudes estes enfrentam alguns problemas. A 

grande maioria dos açudes públicos é de pequeno porte3, que segundo Garjulli (2003), se 

tornaram “privados” por se localizarem dentro de propriedades particulares. Já os 

reservatórios de grande porte sofrem pela falta ou inadequado planejamento estratégico para a 

utilização de suas águas. Outro problema é citado por Rebouças (2002) quando se refere aos 

açudes nordestinos como “verdadeiros tanques de evaporação”.  

Apesar dos problemas citados, a quantidade e a distribuição dos açudes existentes 

na região semi-árida nordestina permitem que os habitantes locais tenham alternativas de 

produção de alimentos, hoje pouco utilizadas, capazes de reduzir a dependência das chuvas e 

o risco da fome, sendo um importante recurso para a política pública de gestão regional. Com 

base nestes aspectos, este grande número de açudes no semi-árido pode ser considerado como 

uma de suas grandes riquezas, porém, estas são muitas vezes desprezadas por falta de 

políticas públicas adequadas e de tecnologias apropriadas para a implantação de sistemas 

produtivos compatíveis com a disponibilidade de recursos locais.  

A aqüicultura, criação de organismos aquáticos sob condições controladas ou 

semi-controladas, vem se desenvolvendo no meio rural, tendo como destaque a piscicultura 

em tanques-rede nos Açudes Jaibaras (município de Sobral) e Castanhão (município de 

Jaguaribara), como forma de subsistência e geração de renda para comunidades rurais 

carentes. Esta surge como uma atividade potencial a gerar um desenvolvimento rural 

sustentável através da ampliação de mercados, geração de emprego e renda para as 

comunidades locais, e ainda captação de divisas. A aqüicultura surge também como meio de 

“descanso” ao ambiente natural, sendo fundamental na redução da pressão sobre os estoques 

pesqueiros que vêm sofrendo a sobrepesca. Sua importância não se restringe somente a esse 

                                                 
3 Marshall e Maes (1995) apud Albinati (2006), definem “pequenos corpos d’água”, como sendo reservatórios 
com área menor que 10 km2, temporários ou permanentes, naturais ou artificiais, mas que, pelo tamanho, 
possibilitam o efetivo controle e o manejo da produção pesqueira.  
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fato, esta atividade parece ser uma ferramenta valiosa para atender à demanda crescente por 

proteína animal.  

Segundo Pinheiro (2003), a aqüicultura, como meio de subsistência, tem elevado 

valor social às comunidades dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, uma vez 

que é uma alternativa de renda para pescadores e agricultores. Mesmo frente a inúmeras 

vantagens, é preciso gerenciar tal atividade a fim de evitar que esta venha a degradar o meio 

ambiente ou causar problemas de ordem social. Arana (1999, p. 24-26) afirma que, “a 

aqüicultura tem grande papel a desempenhar em prol da humanidade, pelo simples fato de 

criar organismos que servem de alimento ao homem”. Porém, segundo o autor, para isso a 

atividade deve abandonar o atual modelo de desenvolvimento em que, segundo o mesmo 

autor, “a racionalidade (irracionalidade) do lucro é dominante”. Arana deixa claro que “(...) 

uma coisa é inventar tecnologias ambientalmente amigáveis e outra coisa é fazer com que 

estas sejam adotadas, de fato, pelo setor de produção. Uma coisa é produzir alimentos 

abundantes e outra coisa é fazer com que estes cheguem à mesa dos nossos semelhantes 

necessitados”.  

Os grandes riscos que envolvem a implantação e o sucesso de um projeto aqüícola 

giram em torno da busca apenas do crescimento econômico de poucos (donos dos 

empreendimentos aqüícolas) e geração de impactos negativos sociais, culturais e econômicos 

sobre os habitantes da comunidade onde se implantou o cultivo, além de uso irracional dos 

recursos naturais, no caso, principalmente a água, que pode sofrer problemas com poluição 

por produtos químicos e/ou eutrofização.  

O projeto de piscicultura do Curupati-Peixe instalado no Açude Castanhão, 

localizado em Jaguaribara, tem como principais objetivos o desenvolvimento econômico local 

de uma comunidade rural através da piscicultura4, além de maximizar o aproveitamento das 

águas do açude. O projeto trata-se de uma política pública do Governo Federal, com recursos 

do Departamento Nacional de Obras Contras as Secas (DNOCS), conveniados inicialmente 

com o Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará (IDACE), posteriormente com a então 

Secretaria de Agricultura (SEAGRI), hoje denominada Secretaria de Desenvolvimento 

Agrário (SDA), para a criação da espécie Oreochromis niloticus (tilápia do Nilo) em sistema 

intensivo (tanque-rede), que está na fase final de implantação com a instalação total de 508 

tanques-redes. A produção esperada é, em média, de 50 toneladas por mês, que gerará uma 

renda média mensal de 2 a 3 salários mínimos às famílias envolvidas no projeto. Atualmente, 

                                                 
4 É uma das categorias da aqüicultura, na qual ocorre a criação de peixes sob condições controladas ou semi-
controladas. 
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54 famílias se encontram inseridas no projeto, devidamente cadastradas na Cooperativa de 

Produtores Curupati-Peixe (comunicação pessoal)5.  

Diante dessas informações, o Projeto Curupati-Peixe torna-se alvo desta pesquisa 

por se tratar de uma atividade aqüícola pioneira no Açude Castanhão, logo necessitando ser 

investigada sobre suas potencialidades, oportunidades, ameaças e riscos que possam vir a 

afetar o projeto, principalmente no que diz respeitos aos aspectos de sustentabilidade, a fim de 

desenvolver uma atividade com responsabilidade, ou seja, economicamente viável, 

socialmente justa e ambientalmente segura.  

Fica claro que uma das formas de levar o desenvolvimento ao semi-árido seria 

através da implementação de políticas que fortaleçam a descentralização do poder tornando as 

comunidades auto-sustentáveis. Tendo como esta uma de suas finalidades, a implantação de 

projetos aqüícolas em sistemas lacustres desta região, pode fortalecer as comunidades que 

vivem no entorno destes ambientes através da geração de ocupação e renda.  

Mas para gerar um desenvolvimento sustentável, a aqüicultura, como qualquer 

outra atividade, precisa seguir passos para que possa crescer sem provocar impactos negativos 

sobre os setores econômico, social e ambiental. Estabelecer estes passos específicos para a 

aqüicultura em açudes nordestinos é um dos principais objetivos deste trabalho. Apesar de ser 

um estudo de caso, servirá como base para analisar outros projetos aqüícolas na região 

Nordeste. 

O presente trabalho é composto por seis capítulos. O primeiro capítulo é composto 

da introdução, o segundo define os objetivos da pesquisa e no terceiro encontra-se o estado da 

arte, tratando do desenvolvimento sustentável; da aqüicultura e desenvolvimento rural; dos 

aspectos institucionais da aqüicultura sustentável e do desenvolvimento da tilapicultura no 

Nordeste, tendo como esses temas o referencial teórico desse trabalho. 

O capítulo quatro trata do material e métodos utilizados nessa pesquisa. Esse 

compõe-se de seis sub-capítulos que tratam da área de estudo, do projeto Curupati-Peixe, da 

descrição de alguns métodos de avaliação de sustentabilidade, definição dos indicadores 

utilizados na pesquisa, descrição dos índices que foram utilizados na pesquisa, além da fonte 

de Dados. 

O capítulo cinco traz os resultados e discussões obtidos na pesquisa, os quais são 

divididos em três subsistemas: Econômico-Social, Tecnológico e Ambiental. Um de seus sub-

                                                 
5 Informação fornecida por Osvaldo Segundo, técnico da SEAGRI e um dos responsáveis pelo projeto Curupati-
Peixe, em setembro de 2005. 
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capítulos traz o resultado do índice de sustentabilidade, o qual atesta o grau sustentabilidade 

do projeto Curupati-Peixe. Já o capítulo seis refere-se a conclusão e sugestões do trabalho. 

 
 
2. OBJETIVOS 
 

2. 1. Objetivo Geral 

 

• Avaliar as dimensões de sustentabilidade do Projeto de Piscicultura Curupati-

Peixe implantado no açude Castanhão. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar o contexto socioeconômico e ambiental dos membros da 

comunidade Curupati envolvidos no projeto de piscicultura; 

• Definir e mensurar indicadores de sustentabilidade para o projeto Curupati-

Peixe; 

• Analisar os indicadores de sustentabilidade para o projeto Curupati-Peixe, tendo 

como base as diretrizes para uma aqüicultura sustentável. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esse capítulo começa fazendo um breve histórico do conceito de desenvolvimento 

sustentável. No sub-capítulo seguinte é abordado o tema principal deste trabalho, a 

aqüicultura sustentável, alguns pontos principais de como construir uma aqüicultura 

respeitando as vertentes do desenvolvimento sustentável preconizado pelo Relatório de 

Brundtland. Logo em seguida serão tratados os aspectos legais da aqüicultura sustentável 

mundial, dando ênfase ao código de conduta para uma aqüicultura responsável extraído do 

documento Aquaculture Development (FAO, 1997). 

 

3.1. Desenvolvimento Sustentável 

 

A idéia de sustentável indica algo capaz de ser suportável, duradouro e 

conservável, apresentando uma imagem de continuidade. Trata-se do surgimento de um novo 

paradigma para orientação dos processos, de uma reavaliação dos relacionamentos da 

economia e da sociedade com a natureza e do Estado com a sociedade civil (BARRETO, 

2004).   

Segundo Ruscheinsky (2004 apud RABELO, 2007), sustentabilidade é um termo 

que tem origem na agricultura, mas entrou no vocábulo dos ecologistas na década de 1980. 

Esta visa manter a capacidade de reposição de uma população, isto é, manter a sua 

biodiversidade sem perdas para o funcionamento do ecossistema – a longo prazo – para 

possibilitar sua sobrevivência e continuidade como espécie.  

Com a crescente preocupação com o meio ambiente e críticas severas ao modelo 

de desenvolvimento adotado na sociedade capitalista, surgiu o conceito de desenvolvimento 

sustentável através da criação, em 1984, da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento para avaliar os avanços dos processos de degradação ambiental e a eficácia 

das políticas ambientais para enfrentá-los. Depois de três anos de estudos, deliberações e 

audiências públicas, a Comissão publicou suas conclusões num documento intitulado Nosso 

Futuro Comum, também conhecido como Relatório de Bruntland (LEFF, 2001). 

Nesse documento o termo “Desenvolvimento Sustentável” foi definido como “um 

processo que permite satisfazer as necessidades da população atual sem comprometer a 

capacidade de atender às gerações futuras” ou como “um processo de mudança na qual a 

exploração de recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do desenvolvimento 
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tecnológico e a mudança institucional estão de acordo com as necessidades atuais e futuras...” 

(LEFF, 2001). 

O Relatório de Brundtland é um grande marco na discussão sobre o conceito de 

desenvolvimento sustentável, principalmente porque este situa a questão ambiental dentro de 

um referencial mais amplo envolvendo relações sociais desiguais entre os países e do aumento 

da pobreza, e considera o desenvolvimento como uma meta que não se restringe apenas ao 

crescimento econômico. Portanto, faz-se necessário analisar as políticas de desenvolvimento e 

das atividades econômicas sob o ponto de vista dos princípios de desenvolvimento 

sustentável. Os principais objetivos das políticas ambientais que derivam deste documento 

são, entre outros, os seguintes: 

 

• Retomar o crescimento; 

• Alterar a qualidade do desenvolvimento; 

• Atender às necessidades essenciais de emprego, alimentação, energia, água e 

saneamento; 

• Manter um nível populacional sustentável; 

• Conservar e melhorar a base de recursos; 

• Reordenar a tecnologia e administrar o risco; e 

• Incluir o meio ambiente e a economia no processo de tomada de decisões. 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável apresentado pelo Relatório de 

Bruntland preconiza mudanças que tornem o mundo mais humano e enfatiza que a redução da 

pobreza é condição essencial a um desenvolvimento ambientalmente humano. Isto implica 

também a idéia de alcançar um desenvolvimento contínuo da humanidade e de suas 

atividades, sem esgotar os recursos naturais.  

Segundo Jara (1998), o conceito de desenvolvimento sustentável tem dimensões 

ambientais, econômicas, sociais, políticas e culturais, o que necessariamente traduz várias 

preocupações com o presente e o futuro das pessoas; a produção e consumo de bens e 

serviços; as necessidades básicas de subsistência; os recursos naturais e o equilíbrio 

ecossistêmico; as práticas decisórias e a distribuição de poder; e os valores pessoais e a 

cultura.   
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Sachs (1993, p: 25-27), define as dimensões de sustentabilidade, como 

apresentadas a seguir:  

 
Sustentabilidade Ecológica: base fixa no processo de crescimento e tem como 
objetivos a conservação e o uso racional do estoque e dos recursos naturais 
incorporados às atividades produtivas. 
 
Sustentabilidade Ambiental: relacionada à capacidade de suporte dos ecossistemas 
associados, de absorver ou se recuperar das agressões derivadas da ação humana, 
implicando um equilíbrio entre as taxas de emissão e ou produção de resíduos e as 
taxas de absorção e ou regeneração da base natural dos recursos. 
 
Sustentabilidade Demográfica: revela os limites da capacidade de suporte de 
determinado território e de sua base de recursos e implica comparar os cenários ou 
as tendências de crescimento econômico com as taxas demográficas, sua 
composição etária e os contingentes de população economicamente ativa esperados. 
 
 Sustentabilidade Cultural: necessidade de manter a diversidade de culturas, valores 
e práticas existentes no planeta, no país e ou numa região e que integram ao longo 
do tempo as identidades dos povos. 
 
Sustentabilidade Social: objetiva promover a melhoria da qualidade de vida e a 
reduzir os níveis de exclusão social por meio de políticas de justiça redistributiva. 
 
Sustentabilidade Política: a construção da cidadania plena dos indivíduos por meio 
de fortalecimentos dos mecanismos democráticos de formulação e de 
implementação das políticas públicas em escala global, diz respeito ainda ao 
governo e à governabilidade nas escalas local, nacional e global. 
 
Sustentabilidade Institucional: necessidade de criar e fortalecer engenharias 
institucionais e ou instituições cujo desenho e aparato já levem em conta critérios 
de sustentabilidade. 
 
Sustentabilidade Econômica: contabilização dos ativos ambientais nacionais, 
valoração econômica dos recursos naturais que são utilizados como insumo na 
produção (...). Inclui-se também na dimensão econômica os aspectos financeiros 
relativos a equação entre recursos, tributos, taxas ou tarifas arrecadadas e os 
investimentos e a prestação de serviços urbanos. 
 
 

Segundo Barreto (2004), são quatro os elementos fundamentais para se alcançar a 

sustentabilidade em nível global – preservação da natureza, eliminação da pobreza, 

crescimento econômico e garantia de existência das gerações futuras. 
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3.2 Aqüicultura e Desenvolvimento Rural 

 

Segundo Rana (1997 apud VALENTI, 2002), aqüicultura é a produção de 

organismos com habitat predominantemente aquático, em cativeiro, em qualquer um de seus 

estágios de desenvolvimento. A atividade se caracteriza por possuir os seguintes 

componentes: o organismo produzido deve ser aquático; deve existir um manejo para 

produção; e a criação deve ter proprietário(s), ou seja, não é um bem coletivo como são as 

populações exploradas pela pesca. 

Lazard et al. (1991 apud EDWARD; DEMAINE, 1998) caracterizou quatro tipos 

de aqüicultura segundo seu grau de comercialização: 

• Aqüicultura para subsistência (nível familiar); 

• Aqüicultura artesanal, produzindo para o mercado em pequena escala; 

• Aqüicultura especializada, na qual várias fases do ciclo de produção são 

realizadas por diferentes fazendas; e 

• Aqüicultura de escala industrial.   

Já Martinez-Espinosa (1995 apud EDWARD; DEMAINE, 1998) propôs dois tipos 

de aqüicultura para o desenvolvimento rural: 

• Tipo I – a aqüicultura realizada por comunidades pobres – caracterizada 

como sendo de baixo custo e com baixa produção, basicamente de 

subsistência, mas que pode ocorrer a venda de excedente de produção para 

comunidades vizinhas ou em mercados locais.  

• Tipo II - aqüicultura que é realizada por comunidades menos carentes que a 

anterior – no qual podem ocorrer operações com outros fazendeiros e nesta 

a maioria da produção é vendida em mercados locais. Este é 

essencialmente igual à aqüicultura artesanal proposto pelo autor anterior.   

Com relação ao tipo de sistema utilizado, a aqüicultura, também, pode ser 

classificada em cultivo extensivo, semi-intensivo e intensivo, como é o caso de cultivo em 

tanques-rede, os quais são definidos a seguir:  

• Sistemas de cultivo extensivos: não recebem nenhum tipo de alimentação 

externa. Depende exclusivamente do alimenta natural trazido pelo fluxo de 

água, por exemplo, correntes.   
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• Sistemas de cultivo semi-intensivos: depende em grande parte de 

alimentação natural, sendo complementada por alimento adicional através 

de fertilização. 

• Sistemas de cultivo intensivos: depende nutricionalmente de dietas 

completas somadas ao sistema (normalmente ração peletizada fabricada 

industrialmente).   

Embora esta classificação esteja baseada apenas no tipo de alimento utilizada, 

outros fatores fazem parte da classificação, tais como intensificação da produção por meio da 

introdução de alevinos, aumento de mão-de-obra, capital e administração.  

A FAO (1994) classifica a aqüicultura em rural e industrial, sendo a rural uma 

aqüicultura de subsistência (mas que compreende também os produtores que não chegam a 

consumir toda a sua produção e comercializam uma pequena parte de forma muito simples) 

ou uma aqüicultura onde os produtores têm uma certa capacidade empresarial (onde estes são 

médios produtores ou fazendeiros que anexam a aqüicultura ao complexo de atividades 

agropecuárias que manejam).  

Segundo Edward e Demaine (1998), uma definição simplificada de aqüicultura 

rural é o cultivo de organismos aquáticos em pequena escala por comunidades agrícolas que 

usam, principalmente, os sistemas extensivo e semi-intensivo, para obtenção de renda e 

consumo doméstico. É fato que a prioridade da aqüicultura rural é diminuir a pobreza e a 

desigualdade em países em desenvolvimento.  

Segundo Edward e Demaine (1998), a aqüicultura rural está relacionada a cinco 

aspectos importantes no desenvolvimento rural, que serão listado à seguir: 

Aspectos nutricionais dos peixes: 

O pescado é um alimento altamente nutritivo, com alto teor de proteína animal, 

apresenta todos os 10 aminoácidos essenciais em concentrações relativamente altas e é rico 

em certas vitaminas e minerais. Possui baixo nível de colesterol e gorduras saturadas e um 

alto teor de gorduras poli-insaturadas e ácidos gordurosos essenciais. Tem importante papel 

na desnutrição. Um valor nutricional recentemente descoberto em animais aquáticos como 

peixes e algas marinhas, foi o conteúdo relativamente alto do ácido omega-3 (n-3 PUFA). 

PUFAs são componentes essenciais da membrana neural e tecidos da retina; eles ajudam no 

desenvolvimento do cérebro humano, sendo portanto, o peixe um alimento essencial para 

mulheres grávidas ou lactantes e crianças.   



 26

Importância do pescado na segurança alimentar: 

O pescado não tem a importância que é dada à carne bovina e só contribui, em 

média, com 20% da proteína total requerida pela população dos países em desenvolvimento. 

Porém, em alguns outros países em desenvolvimento, particularmente no Sul e Sudeste da 

Ásia, os peixes atendem a uma porcentagem mais alta (30-50% maior) das necessidades por 

proteína animal, sendo importante na segurança alimentar. Nestes países, o arroz e o peixe são 

comidas tradicionais importantes. Cálculos estatísticos baseados em exigências nutricionais 

mínimas e ótimas mostram que, para uma nutrição mínima, na qual 1/3 de proteína total 

provêm da proteína animal, o consumo de peixe deverá ser em torno de 22 a 32 kg por ano. 

Considerando que a proteína animal é responsável por 1/2 da proteína total necessária, estima-

se que é necessário, para uma ótima nutrição, o consumo entre 32 e 49 kg de peixe por ano. 

Aqüicultura ou pesca?  

A aqüicultura demonstra sua importância pelo fato de aumentar a oferta de 

pescado que a pesca não é capaz de suprir. A pesca domina a produção atualmente, mas é 

globalmente visível o declínio desta atividade na maioria dos países. Isso porque os estoques 

naturais não são capazes de suprir as necessidades da crescente população. Além disso, a 

pesca vem ameaçando de extinção algumas espécies e causando degradação ambiental. É 

preciso incentivar a aqüicultura, principalmente em países em desenvolvimento onde pelo 

menos 90% do aumento global em população pode acontecer. Estima-se que haverá uma 

necessidade global, de aproximadamente, 60 milhões de toneladas de peixe no ano 2025 

(CSAVAS, 1994 apud EDWARD; DEMAINE, 1998). Isto significa que em 2025 a 

aqüicultura deverá produzir três vezes mais que hoje. Porém, este cálculo não considera o fato 

que as pessoas possam aumentar seu consumo de peixe. 

Produção de peixes para alimentação ou para geração de renda?  

As principais aspirações giram em torno da produção em pequena escala apenas 

para a subsistência, mas o interesse vai além, que é promover a geração de renda. Sistemas 

aqüícolas tradicionais funcionam principalmente para atender as necessidades domésticas, 

mas com a expansão rápida da economia de mercado, até mesmo em áreas distantes, 

fazendeiros terão o incentivo de obter renda com a produção de pescado.  

 

 

Redução da pobreza e aqüicultura rural   

A aqüicultura tem um papel importante na redução da pobreza rural. Para 

especialistas em desenvolvimento rural, as necessidades básicas alimentares é o ponto de 
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partida na promoção do desenvolvimento da aqüicultura rural. Além disso, o peixe é visto 

como produto de alto valor econômico, que oferece uma oportunidade para a diversificação 

agrícola e melhor os salários produtores de pequena escala, em que a auto-suficiência na 

produção agrícola já foi alcançada, mas que a agricultura sozinha não será capaz de garantir 

um futuro próspero. Entretanto, a aqüicultura não tem sido promovida de forma adequada; por 

gerar renda relativamente alta, muitos grandes fazendeiros têm investido nesta atividade, o 

que tem dado a aqüicultura uma imagem de atividade somente para produtores capitalizados. 

Porém, vários trabalhos mostram a eficiência desta atividade na redução da pobreza e no 

desenvolvimento rural de países em desenvolvimento.  

É inegável a necessidade urgente de retomar o crescimento econômico estagnado 

desde os anos de 1980, com a finalidade de eliminar, ou ao menos diminuir, a pobreza 

absoluta concentrada nos países de Terceiro Mundo, principalmente no meio rural. Uma 

condição necessária, mas não suficiente para que isto ocorra é o aumento da renda per capita 

nos países em desenvolvimento. Isso pode acontecer através do fomento de atividades de 

produção, como a aqüicultura.  

É fato, também, que estão crescendo as visões pessimistas com relação ao 

desenvolvimento agrícola, isto porque a intensificação da agricultura em planícies irrigadas, 

que estão provocando aumento impressionante na produção de alimento, especialmente na 

Ásia, e que também vem elevando as pressões sob os recursos naturais como terra e água.  

Indicações de degradação ambiental atestam que o uso de fertilizantes e pesticidas está 

aumentando. A medida que estes fatores começam a colocar limites na produtividade 

sustentável em áreas favoráveis, deve-se mudar o foco para sistemas agrícolas alternativos 

como a aqüicultura. 

A pergunta principal é: até que ponto a aqüicultura pode contribuir para 

desenvolvimento rural sustentável? Deve-se ressaltar que desenvolvimento agrícola 

sustentável não pede somente a conservação de recursos naturais. A palavra desenvolvimento 

implica numa melhoria no sustento da população em áreas rurais.  
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3.3. Aqüicultura Sustentável 

 

Recentemente, introduziu-se o conceito de “aqüicultura sustentável” para 

designar a forma desejável de se produzir organismos aquáticos, sem degradar o meio 

ambiente, com lucro e benefícios sociais. A aqüicultura moderna envolve três componentes: a 

produção lucrativa, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social. Estes são 

essenciais para que a atividade seja perene (VALENTI, 2002). 

Segundo Arana (1999 p. 184), a aqüicultura sustentável pode ser definida como 

aquela atividade dedicada à produção viável de organismos aquáticos, mas capaz de se manter 

indefinidamente no tempo, por meio da eficiência econômica, da prudência ecológica e da 

eqüidade social. 

No que se refere a sustentabilidade econômica, a produção deve ser entendida 

como um processo amplo, que envolve todo um conjunto de elementos que se inter-

relacionam formando uma rede complexa conhecida como cadeia produtiva. Se qualquer um 

dos elos da cadeia for fraco a atividade será fraca. Para se obter a sustentabilidade econômica, 

deve-se fortalecer toda a cadeia produtiva. Os impactos ambientais ou sociais negativos 

causados pela aqüicultura podem ser quantificados monetariamente e incluídos nos custos de 

produção, isto é chamado de externalidade (VALENTI, 2002). 

Um importante ponto relacionado ao desenvolvimento sustentável trata-se de 

incluir o meio ambiente e a economia no processo de tomada de decisões, ou seja, através das 

externalidades, onde os valores arrecadados podem reverter-se para as comunidades 

prejudicadas. Embora as preocupações econômicas e as ecológicas não sejam opostas, muitas 

vezes, a compatibilidade entre os objetivos ambientais e econômicos fica perdida quando o 

individualismo e o egoísmo se encontram sem dar grande importância ao impacto que isto 

possa provocar aos outros, acreditando-se cegamente que a ciência encontrará a cura para 

todo o mal cometido pelos excessos na busca do crescimento econômico. 

Em relação a sustentabilidade ambiental, a aqüicultura depende 

fundamentalmente dos ecossistemas nos quais está inserida. É impossível produzir sem 

provocar alterações ambientais. No entanto, é possível reduzir os impactos negativos sobre o 

meio ambiente. 

Outro ponto do desenvolvimento sustentável é a conservação e manutenção dos 

recursos naturais. Trazendo esta questão para a aqüicultura, um dos maiores problemas 

ambientais associados ao cultivo de organismos aquáticos é o despejo de efluentes não 

tratados, os quais são ricos em matéria orgânica. Para o tratamento desses efluentes têm sido 
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propostos métodos físicos e biológicos. Um dos métodos físicos é o uso de tanques de 

sedimentação. Entre os métodos biológicos se destaca a criação de moluscos (por exemplo, 

Crassostrea gigas) ou macroalgas (como Gracilaria sp.). Pelos efluentes de descargas serem 

ricos em nutrientes e microorganismos, podem se tornar potencialmente apropriados para o 

cultivo de moluscos e macroalgas. Os moluscos teriam o papel de filtrar os sólidos orgânicos 

em suspensão e as macroalgas ajudariam na diminuição dos nutrientes inorgânicos graças a 

um aproveitamento direto deles. Outro ponto é a adoção de policultivos, os quais são 

conhecidos pela sua capacidade de autopurificação. Nestes sistemas são criadas espécies que 

ocupam diferentes nichos ecológicos; desta forma, os dejetos de algumas espécies, servem de 

alimentos a outras, umas espécies se alimentam dos predadores potenciais das outras, entre 

outras. 

O Relatório Brundtland menciona que a criação de tecnologias mais adequadas ao 

meio ambiente está diretamente ligada à questão de administração de riscos. Os riscos 

ambientais resultantes de decisões tecnológicas e desenvolvimentistas recaem sobre os 

indivíduos e as áreas que tem pouca ou nenhuma influência sobre estas decisões. Há, pois que 

levar em conta os interesses dos indivíduos e das comunidades. São necessários mecanismos 

institucionais de âmbito nacional e internacional para avaliar os impactos potenciais de novas 

tecnologias, antes que elas se tornem amplamente difundidas, de modo a garantir que sua 

produção, sem uso e seus resíduos não desgastem excessivamente os recursos do meio 

ambiente (ARANA, 1999). A avaliação destas tecnologias já conta com modelos específicos 

como a implementação de Estudos de Impactos Ambientais (EIA). 

Outro ponto da administração de riscos diz respeito ao “tabu” relacionado com a 

transferência de espécies. Embora a frase “introdução de espécies exóticas” possa parecer 

aterrorizante, há de se levar em consideração que a realidade mostra que, na maioria dos 

casos, este temor é injustificável. Pullin apud Arana (1999), menciona que no caso de peixes 

de água doce, das 1.354 espécies exóticas introduzidas, apenas 24 têm-se estabilizado e 

tornando-se dominante; entretanto destas 24 espécies, 17 têm apresentado efeitos neutros ou 

positivos e apenas 7 provocaram efeitos ecológicos negativos. 

Com relação a sustentabilidade social, a aqüicultura pode funcionar como uma 

alavanca para o desenvolvimento social, embora possa gerar impactos sociais negativos se 

não houver harmonia com as comunidades locais. Os principais impactos sociais dizem 

respeito ao deslocamento ou eliminação de área extrativista, comprometendo o trabalho de 

comunidades locais; o desrespeito a propriedade comum, como por exemplo a alteração nos 

recursos hídricos de modo a comprometer outras atividades econômicas ou de lazer; e, a 
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descaracterização da cultura das comunidades locais. Por outro lado, os recursos naturais 

podem ser aproveitados de forma efetiva, tendo como resultado a geração de renda, a criação 

de postos de trabalho assalariado e/ou auto-emprego. Novos nichos econômicos são gerados, 

de modo a permitir a criação de oportunidade para a entrada de novos investimentos. A 

sustentabilidade social aumenta sempre que se aplicam tecnologias que favorecem a criação 

de empregos (VALENTI, 2002). 

Arana (1999) afirma que, uma aqüicultura que pretende ser “sustentável” deverá 

encontrar uma forma de ofertar um mínimo razoável de emprego. Com um pouco de 

sensibilidade social é possível tornar a atividade suficientemente independente da 

mecanização tecnológica, a qual é muito eficiente, em relação ao uso do tempo, mas péssima 

no que se refere à oferta de postos de trabalho. Um excelente exemplo acerca deste ponto é o 

que acontece com a adoção do sistema de bandejas (comedouros) de alimentação no cultivo 

de camarões marinhos. É possível ofertar a ração através de máquinas lançadoras ou por meio 

de aplicação direta. O método das bandejas requer mais mão-de-obra pela necessidade de se 

abastecer as bandejas uma a uma. Obviamente, a máquina requer menos mão-de-obra, porém 

o método das bandejas tem se difundido por diminuir significativamente o desperdício de 

ração. Isto melhora a conversão alimentar, reduz os riscos de poluição pelo excesso de 

matéria orgânica e gera mais empregos. 

Esta atividade mostra outra importância social devido à sua capacidade de gerar 

proteína abundante e barata para a população. Arana salienta que a solução do problema da 

fome não está em conter o crescimento populacional, e sim em combater a má distribuição de 

renda. 

Para alcançar os objetivos anteriormente citados, será preciso reordenar a 

tecnologia. Primeiro, a capacidade de inovação tecnológica precisa ser ampliada nos países 

em desenvolvimento, a fim de que eles possam reagir de modo mais eficiente aos desafios do 

desenvolvimento sustentável. Segundo, é preciso alterar a orientação do desenvolvimento 

tecnológico, de modo a conceder maior atenção aos fatores ambientais. As tecnologias dos 

países industrializados nem sempre são adequadas ou fáceis de adaptar às condições 

socioeconômicas e ambientais dos países em desenvolvimento. A maior parte da pesquisa e 

do desenvolvimento no mundo dá pouca atenção às questões chaves que os países 

subdesenvolvidos enfrentam, como a agricultura em terras áridas e o controle de doenças 

tropicais (ARANA, 1999).  

Segundo Arthur Soffiati citado por Arana (1999), é necessário estabelecer uma 

aqüicultura a favor do meio ambiente e não contra ele. É indispensável, também, uma 
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legislação ambiental a favor do homem e não contra ele. Uma aqüicultura verdadeiramente 

orientada para a produção de empregos e de alimentos acessíveis a todos, e não só para o 

lucro. Uma aqüicultura que utilize técnicas e tecnologias apropriadas a cada ecossistema. 

Uma aqüicultura que se valha do controle ecológico de pragas e doenças. Uma aqüicultura 

que reduza ao máximo o emprego de químicos e que proceda à reciclagem máxima. Uma 

aqüicultura, enfim, que respeite e favoreça a sociedade e o meio ambiente, sempre.  

 

3.4. Aspectos Institucionais da Aqüicultura Sustentável 

 

Segundo Feitosa (2005), dois documentos colocam-se como norteadores para o 

desenvolvimento sustentável da aqüicultura no século XXI: o Código de Conduta para a Pesca 

Responsável (Code of Conduct for Responsible Fisherie) (FAO, 1995) e Desenvolvimento da 

Aqüicultura além de 2000: Declaração e Estratégia de Bangkok (Aquaculture Development 

Beyond 2000: The Bangkok Declaration and Strategy)  (NACA/FAO, 2000). 

O documento da FAO “Aquaculture Development Beyond 2000: The Bangkok 

Declaration and Strategy” afirma que, para a aqüicultura atingir o seu potencial de 

contribuição para o desenvolvimento humano, eqüidade social e ambiental, o setor precisa 

não só focalizar em produção e produtividades crescentes, mas sim produzir um produto que 

esteja disponível, aceitável e acessível a todos os setores da sociedade (NACA/FAO, 2000). 

O Código de Conduta para a Pesca Responsável da FAO prevê, em seu art. 9.1.1, o 

desenvolvimento responsável da aqüicultura e para isso determina que os estados devem 

estabelecer, manter e desenvolver uma estrutura legal e administrativa apropriada para 

facilitar a adoção de uma aqüicultura responsável. 

De acordo com este documento, o estado deve criar todo um arcabouço 

institucional para promover um desenvolvimento responsável da aqüicultura. Para isso, o 

Código dita vários aspectos ambientais, sociais, econômicos e institucionais que devem ser 

tomados como indicadores para promover uma aqüicultura responsável, dentre eles estão: 
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Aspecto legal e institucional: 

• Os estados deveriam estabelecer, manter e desenvolver estrutura legal e administrativa 

apropriada para facilitar a adoção de uma aqüicultura sustentável (Art. 9.1.1); 

• Os estados deveriam cooperar no desenvolvimento de mecanismos adequados ao 

monitoramento dos impactos decorrentes dos insumos (inputs) usados na aqüicultura 

(Art. 9.2.5). 

Aspecto ambiental 

• Os estados deveriam promover um desenvolvimento e manejo da aqüicultura onde 

seja incluída uma avançada avaliação dos efeitos da atividade aqüícola sobre a 

diversidade genética6 e integridade ecológica, com base na melhor informação 

científica possível (Art. 9.1.2);  

• Os estados deveriam formular e atualizar regularmente planos e estratégias de 

desenvolvimento da aqüicultura para garantir que este desenvolvimento seja 

ecologicamente sustentável e que permita o uso racional dos recursos partilhados pela 

aqüicultura e outras atividades (Art. 9.1.3); 

•  Os estados deveriam regular o uso de químicos na aqüicultura que sejam prejudiciais 

à saúde humana e ao meio ambiente (Art. 9.4.5). 

Aspecto Social: 

•  Os estados deveriam garantir que o meio de vida das comunidades locais e seu acesso 

aos locais de pesca não sejam negativamente afetados pelo desenvolvimento da 

aqüicultura (Art. 9.1.4); 

• Os estados deveriam promover práticas de aqüicultura responsável capazes de 

sustentar as comunidades rurais, as organizações de produtores e os aqüicultores (Art. 

9.4.1); 

• Os estados deveriam promover a participação ativa dos aqüicultores e das suas 

comunidades no desenvolvimento de técnicas de aqüicultura responsável (Art. 9.4.2).   

 

 

 

 

                                                 
6 Estes efeitos são, segundo este documento, contaminação de pool genético nativo através da hibridação 
interespecífica; degradação de espécies nativas através de genes exóticos; e, perda de espécies nativas ou 
mudança de composição das espécies devido à competição, predação ou degradação do hábitat.  
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Aspecto Econômico: 

• Os estados deveriam estabelecer efetivos procedimentos, específicos para a 

aqüicultura, para conceber a mais apropriada tributação ou taxação e monitoramento 

do meio ambiente, objetivando a minimização das mudanças ecológicas adversas e 

conseqüências socioeconômicas decorrentes da extração de água, uso de terra, 

descarga de efluentes, uso de drogas e químicos (Art. 9.1.5).   

 

O Estado do Ceará dispõe da Política Estadual de Desenvolvimento da Pesca e 

Aqüicultura, regulamentada pela Lei n° 13.497, de 06 de julho de 2004, que também criou o 

Sistema Estadual da pesca e da aqüicultura (SEPQ) e o Conselho Estadual da Pesca e da 

Aqüicultura (COMPESCA). A lei n° 9.984, de 17 de julho de 2000, que cria a Agencia 

Nacional de Águas, fundamentada no seu inciso V do art. 12, através de resolução, expede a 

outorga vigorando por prazo limitado (com direito a renovação mediante apresentação de 

requerimento à ANA, com antecedência mínima de noventa dias do término de sua validade), 

além da lei 11.996/92 na qual consta a política Estadual dos Recursos Hídricos.  

O Estado conta, também, com os Decretos 23.067/94 que criou o Sistema de 

Outorga para o uso da Água no Estado do Ceará, o Decreto 4.895 de 25 de novembro de 

2003, dispõe sobre a autorização de uso de espaços físicos d’água de domínio da União para 

fins de aqüicultura. 

 

3.5. Desenvolvimento da Tilapicultura no Nordeste 

 

Philippart e Ruwet (1982 apud SILVA, 2001) afirmam que, as tilápias são 

originárias exclusivamente do continente africano (excluindo-se Madagascar) e da Palestina 

(Vale do Jordão e rios costeiros). Marengoni (1999) acrescenta que a tilápia do Nilo é 

originária do Vale do Nilo e tem se espalhado para as regiões central, oeste e sul da África e 

daí para os grandes lagos. As tilápias de importância comercial estão divididas em três 

principais grupos taxonômicos, distinguindo-se basicamente pelo comportamento reprodutivo, 

são os seguintes: Tilapia sp (incubam os ovos no substrato), Oreochromis sp (incubam os 

ovos na boca da fêmea) e Sarotherodon sp (incubam os ovos na boca do macho ou de ambos). 

Godoy (1959) refere-se que a primeira espécie de tilápia introduzida no Brasil foi a 

do Congo, em 1952. Os trabalhos de aclimatação da tilápia do Congo, nos açudes do 

Nordeste, foram executados a partir da Estação de Piscicultura Valdemar C. de Franca 
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(Maranguape-CE), no início de 1956. O objetivo de sua introdução no Nordeste foi tentar 

controlar a excessiva vegetação aquática existente na quase totalidade dos açudes da região. 

A partir de 1970, passou-se a pesquisar espécies nacionais que se adaptassem aos 

cultivos em cativeiro, com boas produções e que tivessem aceitação comercial. Contudo os 

primeiros resultados não foram animadores, então se optou por trazer as tilápias do Nilo, 

Orechromis niloticus, e a de Zanzibar, O. hornorum, espécies de biologias conhecidas e 

criadas em cativeiro (SILVA, 2001).  

A partir de 1973 foi possível a utilização nas criações em cativeiro das espécies: O. 

niloticus e O. hornorum, devido à obtenção de um híbrido 100% macho, através do 

cruzamento de machos da primeira espécie com fêmeas da segunda. Posteriormente, machos 

de tilápia do Nilo, obtidos mediante sexagem, passaram a ser usados nas criações semi-

intensivas e intensivas, substituindo assim os híbridos anteriormente citados. A partir de 1997 

a linhagem tailandesa da tilápia do Nilo começou a ser criada nos viveiros nordestinos 

(SILVA, 2001).  

No Programa de Desenvolvimento da Aqüicultura no Nordeste (PRODANE) a 

espécie O. niloticus é citada como espécie potencial para alavancar o programa por ter 

excelentes características de cultivo, como rusticidade, facilidade de propagação, taxas de 

crescimento e conversão alimentar e em particular de sua aceitação comercial credenciada por 

ótimo sabor e ausência de espinhos em Y (DNOCS, 1999). 

A habilidade que têm as tilápias para utilizar algas azuis e verdes tem sido citada 

como a maior razão para introdução das mesmas em reservatórios, onde aquelas predominam, 

como acontece nos açudes do Nordeste. Devida a rápida adaptação ao clima do Nordeste do 

Brasil, fácil reprodução e ocupar nicho ecológico ainda não preenchido por representantes da 

ictiofauna nativa, a tilápia do Nilo encontra-se amplamente disseminadas nas bacias 

hidrográficas da Região (SILVA, 2001).   

A década de 90 caracterizou-se pela modernização da tilapicultura do Nordeste 

brasileiro, graças aos avanços tecnológicos e a introdução de novas linhagens de tilápia. O 

Nordeste vem incrementando a criação de peixes em cativeiro, explorando as vantagens de 

possuir clima quente, com temperaturas médias acima de 25°C, elevada insolação e seu vasto 

potencial hídrico. Os cultivos tornaram-se intensivos, passando a utilizar viveiros e tanques-

rede, com altas densidades de estocagem, sendo os peixes alimentados com rações 

balanceadas, quase sempre industrializadas (ZIMMERMANN, 1999). 

Observa-se, no mundo todo, uma constante preocupação com a disponibilidade de 

frutos do mar, que poderão estar escassos em um futuro próximo devido à exploração 
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excessiva realizada nas décadas passadas. Em março de 2007 a FAO apresentou um relatório 

bienal sobre o estado mundial da pesca e da aqüicultura, o qual afirma que 75% dos recursos 

pesqueiros estão no limite de exploração ou em via de esgotamento, e alertou que o excesso 

de pesca pode colocar me perigo o futuro de sete das dez principais espécies marinhas 

(BOURROUL, 2007). Segundo Kubitza (2007), a aqüicultura surge como a única alternativa 

capaz de atender a demanda de pescado nas próximas décadas. A aqüicultura vem 

aumentando, ano a ano, sua contribuição na oferta de pescado saltou de cerca de 8% em 1975, 

para 40% em 2005. A expectativa dos especialistas é que em 2020 a aqüicultura seja 

responsável por 70% da oferta de pescado para o consumo humano, ou seja, ultrapasse 100 

milhões de toneladas. 

O Brasil é um dos poucos países no mundo aptos a se candidatar para atender parte 

da demanda global de pescado nos anos vindouros, mas para isso terá que investir em sua 

aqüicultura. O primeiro passo é assegurar aos potenciais investidores o direito de uso das 

águas públicas para a implantação de cultivos em tanques-rede. O cultivo de peixes em 

tanques-rede nos grandes reservatórios ocupa pouca terra, não exauri recursos hídricos e ainda 

contribuirá com um aumento localizado na produção pesqueira nos parques aqüícolas. Se 

houver empenho para que sejam aproveitados apenas 2.500 hectares com o cultivo de peixes, 

ou seja, 0,05% dos reservatórios gerenciados pela União, o Brasil produzirá 2,5 milhões de 

toneladas de peixes adicionais todos os anos. Isso aproximará a produção brasileira da 

produção aqüícola de países como a Índia e a Indonésia (KUBITZA, 2007). 

O cultivo de peixes em tanques-rede, principalmente, a tilápia, é o mais usado no 

Nordeste. A tilapicultura intensiva no Nordeste Brasileiro utiliza rações balanceadas na 

alimentação dos peixes, as quais podem ser industrializadas ou preparadas na própria 

piscicultura, e moídas, peletizadas ou extrusadas, dependendo do tamanho dos indivíduos e da 

tecnologia de cultivo. A tilapicultura comercial intensiva é realizada em tanques, tanques-rede 

ou viveiros. As densidades variam de 10.000 a 60.000 peixes/ha, conforme o manejo, 

principalmente no que se refere ao uso ou não de renovação de água e/ou aeração artificial. 

Silva (1998 apud SILVA, 2001), conseguiu catalogar, em 1997, no Ceará 136 projetos de 

piscicultura, com área inundada de 351,07 ha e potencial produtivo na ordem 13.018,49 

toneladas/ano. 

Os tanques-rede utilizados são, geralmente, com armação de cano plástico (PVC) 

de 25 ou 40 mm e telas de plástico ou de arame grosso, plastificado, malhas de 13 a 25 mm, 

nos de engorda, e 5 mm, nos de alevinagem. Como flutuadores são usados, quase sempre, 

canos de plástico (PVC) de 100 ou 150 mm, vedados nas extremidades, tambores de plástico 
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ou de ferro zincado. O volume útil de cada tanque-rede varia de 2 a 40 m3, sendo mais usados 

os de 6 m3 (2,00 x 2,00 x 1,50 m), 9 m3 (3,00 x 2,00x 1,50 m) ou 12 m3 (3,00 x 2,00 x 2,00m), 

estes com menor freqüência. São colocados em açudes, represas, canais, viveiros, lagoas e 

outras coleções de água parada ou com pequena correnteza e profundidade superior a 3,00 m 

(SILVA, 2001). 

As tilápias são alimentadas com rações balanceadas, peletizada ou extrusada, 

teores protéicos variando de 28 a 56%, fornecidas pelas indústrias especializadas, ficando as 

taxas de alimentação entre 2 a 5% da biomassa/dia. Na alevinagem até 10%. Os cultivos são 

feitos em ciclos que variam de 4 a 6 meses e as produtividades oscilam entre 40 a 300 

kg/m3/ano. As taxas de sobrevivência são também elevadas (SILVA, 2001). 

O Programa de Desenvolvimento da Aqüicultura no Nordeste (PRODANE) sugere 

dois módulos de projetos para criação de tilápias em tanques-rede, no Nordeste brasileiro. O 

módulo I diz respeito ao tamanho mínimo que um projeto deve ter para apresentar resultado 

econômico satisfatório. Utilizará 32 tanques-rede, cada uma medindo 2,0 x 2,0 x 1,2 m 

(volume total de 4,8 m3 e útil de 4,0 m3, o que dá um volume útil total de 128,0 m3). O 

espelho de água necessário será da ordem de 512 m2 e a produção esperada de 27.648 kg de 

pescado/ano. Os tanques-rede serão estocados com alevinos machos revertidos da tilápia do 

Nilo, peso médio de 50 g, numa densidade de 200/m3, portanto 800 peixes por tanque-rede, 

para um período de engorda de 4 meses, o que dá três ciclos de engorda por ano (DNOCS, 

1999). 

Para a produção de machos da tilápia do Nilo em 32 gaiolas (módulo I), as 

inversões montam em R$ 28.400,00, correspondentes a galpão, guarita, gaiolas, canoa, 

balança e freezer. As imobilizações financeiras correspondem a R$ 7.167,37. Os custos 

operacionais do projeto (alevinos, utensílios de pesca, energia elétrica, mão de obra, encargos 

sociais, ração balanceada, manutenção, despesca e aluguel do espelho de água) somam R$ 

43.292,20/ano. Os custos fixos montam em R$ 11.401,75 e os variáveis em R$ 35.490,37, o 

que dá um custo total de R$ 46.892,12.  

Para este mesmo módulo a relação benefício/custo, sem financiamento, é de 1,18, 

para taxa de desconto de 6%, e de 1,11, para taxa de desconto de 18%. A Taxa interna de 

retorno é de 42,72%. Com financiamento temos, respectivamente, 1,15, 1,12 e 31,73%. Isto 

significa que para o projeto obter receita líquida positiva (lucro) é necessário que o módulo 

inicie sua produção com um nível superior a 57% de sua capacidade produtiva instalada. Isto 

corresponde a 15.917 kg de pescado/ano. Foi calculado, também, que a taxa de remuneração 
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do capital é de 29,07%, a lucratividade de 23,63% e o tempo de retorno do capital investido 

de 4,23 anos (DNOCS, 1999). 

O processo de comercialização das tilápias produzidas no Nordeste, 

principalmente nos açudes, ainda é muito precário. A infra-estrutura para isto é deficiente. 

São escassos os entrepostos de pesca, postos de recepção e revenda, frigoríficos ou fábricas de 

gelo. Estas carências afetam os padrões de qualidade do pescado e facilita o aparecimento do 

intermediário, figura que no processo de comercialização e mesmo no de produção tem papel 

importante, porquanto detém a grande margem do lucro, acarretando prejuízos financeiros, 

tanto para o produtor como para o consumidor final, que paga um produto mais caro, em 

virtude da cadeia de intermediação pela qual as tilápias passam (SILVA, 2001). 

Segundo Silva (2001), estima-se que 60% das tilápias produzidas nos açudes 

nordestinos são consumidas in natura, no local de produção ou cidades próximas aos 

reservatórios, pois não existem muitas opções de alimentos para as populações ribeirinhas e 

porque seu preço está ao alcance da maioria dos consumidores. Nas cidades, a 

comercialização das tilápias é, geralmente, feita em mercados municipais, em supermercados, 

em peixarias, em feiras livres e por ambulantes diretamente nas residências, variando de 

acordo com as peculiaridades de cada centro urbano e suburbano.  

Entre 2000 e 2005 a produção nacional de tilápia dobrou. As tilápias contribuíam 

com 27% das espécies cultivadas no Brasil o que correspondia a 67.851 toneladas no ano de 

2005. A tilápia é o segundo grupo de peixes produzidos pela aqüicultura mundial (atrás das 

carpas e a frente dos salmonídeos). O Brasil em 2006 ficou como sexto maior produtor de 

tilápia cultivada no mundo (KUBITZA, 2007).  

Com relação às exportações, em 2006, as tilápias brasileiras foram exportadas 

congeladas inteiras para os Estados Unidos e, em forma de filé, para a França. Outro 

importante exportador de tilápia brasileira é o Canadá (BOURROUL, 2007). Pode-se dizer 

que a tilapicultura tem muito a contribuir no cenário mundial da aqüicultura. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este capítulo descreve a área de estudo, onde se faz a apresentação do município 

de Jaguaribara e do Açude Castanhão. Em seguida, apresenta-se o projeto de piscicultura 

Curupati-Peixe, instalado no Açude Castanhão. Depois disto, os métodos de avaliação da 

sustentabilidade são discutidos, envolvendo os indicadores e índices a serem mensurados 

neste estudo. Finalmente, a fonte de dados é descrita. 

 

4.1. Área de Estudo 

 

A área de estudo desta pesquisa compreende a comunidade Curupati-Peixe 

localizada no município de Jaguaribara, na região do Médio Jaguaribe no Estado do Ceará. 

Esta comunidade encontra-se inserida no semi-árido nordestino, com o privilégio de estar 

localizada às margens do açude Castanhão, um dos maiores açudes do Brasil. Na Figura 01, 

correspondente ao mapa de Jaguaribara, é possível visualizar a localização geográfica da 

comunidade em que se encontra instalado o Projeto de Piscicultura Curupati-Peixe. 

 

4.1.1. Jaguaribara 

 

A antiga Jaguaribara elevou-se de distrito à categoria de Município, quando 

desmembrado do território de Jaguaretama, segundo Lei nº 3.550, de 9 de março de 1957. A 

toponímia da cidade originou-se do nome de uma tribo que habitava a região.  

Com a construção do Açude Castanhão, a cidade teve de ser deslocada para que 

sua então área desse espaço ao grande espelho d’água que compõe hoje o Castanhão. O novo 

município de Jaguaribara nasceu oficialmente em 20 de setembro de 2001, uma cidade 

planejada, localizada aproximadamente à 250 km de Fortaleza. Os primeiros serviços como 

desmatamento racional do terreno, terraplanagem, drenagem e pavimentação, começaram em 

1997. Paralelamente às obras, foram desenvolvidas ações com vistas ao reassentamento da 

população. Depois de concluído o plano de transferência das famílias, envolvendo várias 

secretarias e órgãos estaduais, foi iniciado o remanejamento, uma ação que durou cerca de 45 

dias, inclusive dos corpos sepultados na antiga sede.  Toda a sua construção mobilizou não só 

o poder público, mas também a sociedade envolvida através de projetos de participação 

popular, que surgiram a partir de julho de 1995. Para a construção da nova Jaguaribara, o 

Governo do Estado investiu R$ 71 milhões.  
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Todos os procedimentos envolvidos na construção do açude foram decididos 

através do fórum de participação entre o governo e a sociedade, conhecido como Grupo 

Multi-Participativo da Barragem do Castanhão ou, simplesmente, Grupo de Trabalho (GT) do 

Castanhão. Esse GT é um colegiado, instalado em agosto de 1995, formado por quatro 

representantes do governo estadual, um do Poder Legislativo, dois representantes do 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), quatro representantes dos 

governos municipais, e oito da sociedade civil dos quatro municípios (Jaguaribara, Alto 

Santo, Morada Nova e Jaguaretama) que sofrem influência mais direta da bacia (CORDEIRO, 

2001).  

Segundo o IPECE (2005), Jaguaribara possui uma área 668,29 km2, com as 

seguintes coordenadas geográficas, latitude (S) 5°39’29’’ e longitude (Wgr) 38°37’12’’. Na 

Figura 01, é possível visualizar seus municípios limítrofes ao Norte: Alto Santo, Morada 

Nova; ao Sul: Jaguaribe, Pereiro; ao Leste: Iracema, Alto Santo; ao Oeste: Jaguaretama e 

Jaguaribe. Jaguaribara tem uma população de, aproximadamente 9.364 habitantes, estimada 

em 01 de julho de 2005 e uma densidade demográfica de 14 hab/ km2 (IBGE, 2006).  

Jaguaribara possuía um Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM), em 2004 

no valor de 26,49, colocando-a como o 64° no ranking cearense e um Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), em 2000, no valor de 0,653, situando-se em 45° no Ceará e 

na posição 3.733° no Brasil (ANUÁRIO DO CEARÁ, 2006). O novo município conta com 

toda a infra-estrutura necessária para garantir uma boa qualidade de vida a 100% da 

população, como serviços de água, energia, telefonia, educação e saúde. A cidade tem área 

urbana de 420 hectares e dispõe de uma infra-estrutura completa, com centros comerciais, 

uma agência bancária, igrejas, praças, ciclovias, centros educacionais, postos de saúde e 

creche. A Figura 02 mostra uma imagem das ruas e domicílios de Jaguaribara. 
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Figura 01 – Mapa do município de Jaguaribara-CE. 

 

Comunidade 
Curupati-Peixe 
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Figura 02 – Pavimentação e domicílios de Jaguaribara-CE (foto de Beatriz G. 
disponível em http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/07/259877.shtml). 

 

Nas áreas de educação e ação social, Jaguaribara dispõe de um Liceu, uma 

escola com oito salas de aula, um ABC, duas creches e duas quadras poliesportivas. Além 

disso, estão previstos uma Vila Olímpica e um Centro Vocacional Tecnológico. Segundo 

IBGE (2006), no município de Jaguaribara, havia 2.217 matrículas para o ensino fundamental, 

369 para o ensino médio, ambos os dados para o ano letivo de 2004. Na mesma data havia 95 

docentes para o ensino fundamental e 13 docentes para o ensino médio. 

Quanto aos serviços de segurança pública, foram construídos um Posto da 

Polícia Militar e uma delegacia distrital. Na área da saúde, o município ganhou um hospital de 

30 leitos e um centro de saúde. Segundo IBGE (2006), no ano de 2002 havia seis unidades de 

saúde no município as quais todas prestavam serviços ao SUS7.  

O Produto Interno Bruto (PIB) do município de Jaguaribara, em 2003, girava em 

torno de R$ 43.460.000, sendo as principais atividades responsáveis, a agropecuária com 

33,2%, a indústria com 21,1% e os serviços com 45,7%. Entre as vocações econômicas do 

município estão: algodão herbário irrigado e sequeiro, banana irrigada, coco irrigado, 

bovinocultura de corte e leite semi-intensiva e intensiva, caprinocultura de corte semi-

intensiva, ovinocultura extensiva, turismo e piscicultura consorciada intensiva (ANUÁRIO 

DO CEARÁ, 2006).  

                                                 
7 SUS – Sistema Único de Saúde. 
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4.1.2. Açude Castanhão 

 

Por volta de 1910 iniciaram-se os estudos geológicos e topológicos para a 

construção do Açude Castanhão. Foi o engenheiro Roderic Carandall, consultor da então 

Inspetoria de Obras Contras as Secas (IOCS), hoje DNOCS, que identificou o Boqueirão do 

Cunha, sítio próprio para construir a Barragem (DNOCS, 2004). 

De 1982 a 1984, como parte integrante da transposição de vazões do Rio São 

Francisco para as regiões semi-áridas do Nordeste, o DNOCS encomendou ao Consórcio 

Noronha Hidroterra os estudos preliminares do Projeto Castanhão. Em 1985, o mesmo 

consórcio elaborou o anteprojeto da Barragem do Castanhão. Somente em 16 de novembro de 

1995, a empresa Andrade Guitierrrez S/A, iniciou com fiscalização direta do DNOCS, os 

serviços de construção da Barragem. 

O Lago formado pela represa construída no leito do Rio Jaguaribe ocupa uma área 

de 325 quilômetros quadrados com uma capacidade para acumular 6,7 bilhões de metros 

cúbicos de água, como é possível visualizar na Figura 03. Projetado para garantir o 

abastecimento do Vale do Jaguaribe, da área de influência do Porto do Pecém e de 2.750.000 

pessoas da Região Metropolitana de Fortaleza (A RIQUEZA que vem da água..., 2005). 

 

 
Figura 03 – Vista do Açude Castanhão. (Na parte inferior da foto é possível observar um 
dos projetos de piscicultura implantados no parque aqüícola) Fonte: COGERH. 
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O Plano Diretor de Aproveitamento do Castanhão em fase de implantação prevê 

negócios e geração de renda em diversos setores. A expectativa é que a piscicultura, como 

forma de aproveitamento da represa, venha a gerar empregos e, conseqüentemente, melhorar a 

qualidade de vida dos moradores dos municípios circunvizinhos (A RIQUEZA que vem da 

água..., 2005). 

Para a implantação desta atividade se fez necessária a demarcação, criação e 

instalação do Parque Aqüícola do Castanhão, realizadas pelo Governo Federal através do 

DNOCS. Este Parque tem uma área total de 325 hectares de espelho d’água efetivamente 

utilizáveis, divididos em 65 lotes de 5 hectares cada, com o correspondente a 0,5 hectares em 

terra, que servirá como base de operações. Esta área foi estabelecida de acordo com a 

legislação em vigor8 que possibilita a utilização de apenas 1% do espelho d’água dos 

reservatórios, sabendo que o açude possui área total de 325 km2. Desse modo, estima-se que a 

capacidade de produção anual do açude Castanhão poderá atingir 97.500 toneladas de pescado 

(DNOCS, 2004), podendo aumentar a produção de tilápia no Estado do Ceará em seis vezes.  

Cada lote comportará 1.000 tanques-rede, correspondendo a uma área total de 

cinco hectares. Como cada tanque-rede ocupa quatro metros quadrados de superfície, a área 

total ocupada efetivamente por eles será de 4.000 m2, ficando para aeração 46.000 m2 de 

superfície-intervalo. A distância média entre cada ponto é de cerca de 1.000 metros lineares. 

Em maio de 2004, encontravam-se já instalados dois projetos de piscicultura: no lote 065, o 

projeto Piscicultura Castanhão, iniciado pelo SEBRAE, com financiamento do Banco do 

Nordeste; e no lote 057, o Projeto Curupati-Peixe na Península Curupati, iniciado com 

financiamento do Governo Federal através da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca - 

SEAP (DNOCS, 2004). 

 

                                                 
8 Portaria n° 83 DG/DIPIS, de 27 de junho de 1995. 
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4.2. Projeto de Piscicultura Curupati-Peixe 

 

Este projeto é uma iniciativa do Governo Federal que tem como um de seus 

objetivos a geração de renda para a comunidade local reassentada que foi impactada pela 

construção do Açude Castanhão. Este projeto foi financiado com recursos do DNOCS, 

conveniados inicialmente com o IDACE, posteriormente com a antiga SEAGRI, hoje SDA. O 

custo deste projeto ficou em torno de 120 mil reais (A RIQUEZA que vem da água..., 2005). 

O projeto Curupati-Peixe, situado no lote 057, consiste de uma piscicultura 

intensiva, em tanques-rede, no qual cultiva-se a espécie Oreochromis niloticus (tilápia do 

Nilo). Segundo Fitzsimmons (2004), as tilápias dos gêneros Oreochromis vem sendo a 

espécie que melhor se adapta a essa condição de cultivo, devido a sua biologia reprodutiva, 

genética, fácil domesticação e comercialização. 

Este projeto de piscicultura está sendo desenvolvido para servir de base econômica 

principal para as famílias que foram reassentadas no núcleo habitacional, com 134 casas, 

construído na extremidade da Península Curupati (Figura 04).  

 
Figura 04 – Vista aérea do assentamento na Península Curupati. (Foto cedida por Osvaldo 
Segundo – SDA). 
 

A seleção das famílias que participariam do projeto foi realizada com base no 

interesse das famílias de fazerem parte dos projetos de irrigação, piscicultura e sequeiro que 

seriam implantados.  

As primeiras ações relacionadas à implantação do projeto de piscicultura 

ocorreram concomitantemente aos trabalhos de seleção e reassentamento das famílias. De 

acordo com o técnico da SDA, Osvaldo Segundo, as reuniões de esclarecimentos e 
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informações sobre a atividade piscícola iniciaram-se mesmo antes dos realocamentos, no 

intuito de permitir que as famílias participassem das decisões sobre o projeto de piscicultura e 

sobre o núcleo habitacional que iriam residir. 

A denominação de Curupati-Peixe (Figura 05), atribuída ao núcleo destinado aos 

piscicultores foi devido a implantação de dois núcleos na Península Curupati: sendo um 

destinado ao Projeto de irrigação (Curupati-Irrigação); e o outro ao projeto de piscicultura 

(Curupati-Peixe).  

 
Figura 05 – Foto da Comunidade Curupati-Peixe (Fonte: Fotografia da autora de 06/04/2007). 

 

A modalidade de piscicultura inicialmente planejada para as 80 famílias era a 

piscicultura intensiva, em viveiros escavados. Em razão, principalmente, das irregularidades 

topográficas da área e ao alto custo de sua implantação, optou-se pela modalidade de 

piscicultura intensiva, em tanques-rede. Essa mudança permitiu que o projeto fosse 

reestruturado para ampliar o número de famílias a serem beneficiadas, sem maiores 

problemas, além de resultar num menor custo de investimento por família. 

Devido a vários problemas e contratempos que ocorreram durante as fases de 

elaboração e implantação do projeto, algumas famílias desistiram, tendo sido necessário 

realizar uma nova consulta junto às famílias que residiam na Península Curupati. Desta 

consulta, somente 50 famílias resolveram aderir, no primeiro momento, ao projeto. Devido ao 

pequeno número de pessoas interessadas decidiu-se pela implantação do projeto em duas 

fases: inicialmente, o projeto foi conduzido para 50 famílias; e posteriormente ampliado de 

acordo com a adesão de novas famílias.  
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Durante as definições do projeto, a SDA, em parceria com o SEBRAE realizaram 

cursos de associativismo, empreendedorismo, gerenciamento e tecnologia de produção para as 

50 famílias participantes. Para promover a auto-gestão do projeto foi criada a Cooperativa de 

Produtores do Curupati-Peixe Ltda. (CPCP), que é responsável pelo suporte técnico, compra 

de insumos, comercialização do pescado e distribuição dos ganhos entre os cooperados.  

No projeto foi definido uma média de 6,4 tanques-rede (Figura 06) de engorda 

para cada famílias. Para permitir que um maior número de famílias fossem beneficiadas 

decidiu-se que na fase de implantação, a média seria de 3,2 tanques-rede por família. Ao 

longo dos três anos de projeto, as famílias foram aderindo ao cultivo, passando inicialmente 

de 10 para 17 famílias, em seguida para 22, depois para 38, e por último, para 50 famílias.  

 
Figura 06 – Tanques-rede do Projeto Curupati-Peixe (Fonte: Fotografia da autora de 06/04/2007). 

 
 

Os primeiros tanques-rede foram implantados no final de janeiro de 2004, tendo a 

primeira despesca realizada no dia 14 de julho do mesmo ano. Das 50 famílias assistidas, de 

janeiro de 2004 a maio de 2006, 06 membros pediram desligamento por motivos pessoais, tais 

como, mudanças de localidade (emigração), outras oportunidades de emprego, entre outros. 

Em janeiro de 2007, haviam 54 famílias envolvidas, com previsão, para o segundo trimestre 

de 2007, a entrada de mais 10 famílias que totalizarão 64 famílias.   
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4.3. Métodos de Avaliação de Sustentabilidade 

 

Nesta seção é feita uma breve discussão sobre os métodos mais utilizados para 

análise de sustentabilidade, com base na qual é feita a escolha do método a ser aplicado nesta 

pesquisa. 

 

4.3.1. Escolha do Método 

 

Os métodos apresentados baseiam-se no trabalho de Bossel (1999), que discute os 

principais métodos para avaliar a sustentabilidade, dentre outros, destacam-se o Produto 

Interno Bruto (PIB), Índices Agregados, Pegada Ecológica, Método Ad Hoc, Abordagem 

Pressão-Estado-Resposta e Abordagem Sistêmica.  

 

Produto Interno Bruto (PIB)  

 

Segundo Bossel (1999), o uso de um único indicador não é uma boa escolha, o 

caso mais conhecido é o do PIB. Este indicador mede as riquezas geradas por um país, ou 

seja, o valor total de dinheiro produzido através de um fluxo de bens produzidos numa 

economia. Porém, deve-se ser cauteloso sobre o que o PIB de fato mede, porque a produção 

dessas riquezas está sendo realizada com base no consumo de recursos naturais que estão 

sendo esgotados. Dado a tecnologia corrente, cada um dos bens e pode ser associado ao 

consumo significante dos recursos não renováveis e a geração de poluição ambiental, 

tornando o PIB essencialmente uma medida de como os recursos são rapidamente esgotados e 

convertidos em fluxo de dinheiro, independente de seus efeitos na sociedade. Portanto, 

dificilmente, o PIB, pode ser considerado um indicador nacional de riqueza e bem-estar. 
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Índices Agregados 

 

Em reposta às falhas do popular PIB, vários grupos de pesquisadores têm 

procurado definir indicadores agregados que apresentem um quadro mais preciso do bem-

estar material. No Índice de Bem-Estar Econômico Sustentável (Index of Sustainable 

Economic Welfare - ISEW) que posteriormente evoluiu para o Indicador Progresso Genuíno 

(Genuine Progress Indicator - GPI), o PIB é corrigido por meio da subtração (ao invés da 

adição) dos males sociais (custo de limpeza da poluição, acidentes de carros, etc.). Outro 

exemplo é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do UNDP que inclui a educação e a 

expectativa de vida. 

Os índices agregados são um avanço, mas a agregação pode esconder sérias 

deficiências em algum setor, que pode afetar o arranjo do sistema. Um exemplo disso é o uso 

de dados de unidades diferentes que não podem ser mensurados conjuntamente. Isto traz a 

necessidade de indicadores desagregados para tratar de aspectos, cujas unidades não permitem 

agregação (BOSSEL, 1999). 

 

Pegada Ecológica 

 

A Pegada Ecológica mede a área total de terra que é requerida para manter as 

demandas de água, alimento, energia e lixo por pessoa, por produto ou por cidade. Este é um 

excelente indicador-sumário dos principais impactos ambientais da atividade econômica, mas 

não captura, por exemplo, a dimensão social do desenvolvimento sustentável (BOSSEL, 

1999). 

 

Ad hoc ou Seleção por Tentativa-e-Erro  

 

Em reposta às deficiências do conceito de indicadores agregados, alguns 

pesquisadores preferem usar listas de indicadores que possam cobrir os problemas da área a 

ser investigada. Porém, estas listas são criticadas, principalmente, sob dois aspectos: (1) são 

derivados ad hoc, ou seja, sem nenhuma estrutura teórica de sistemas que reflitam a operação 

e a viabilidade do sistema local; (2) sempre refletem a especialidade específica e de interesse 

da pesquisa de seus autores. Como conseqüências, os indicadores são densamente exagerados 

em algumas áreas e deficientes em outras. Ou seja, este método não reflete as interações 

sistêmicas (BOSSEL, 1999). 



 49

Abordagem de Pressão-Estado-Resposta  

 

Numa tentativa de serem mais sistêmicas, as estruturas de PER (pressa-estado-

resposta) e o PEIR (pressa-estado-impacto-resposta) foram introduzidas e são amplamente 

aplicadas nos problemas de desenvolvimento sustentável. Nesta abordagem, cadeias isoladas 

de causa e efeito são identificadas para um certo problema ambiental e indicadores 

correspondentes são monitorados. Por exemplo: emissão de CO2 (pressão) → concentração 

atmosférica de CO2 (estado) → temperatura global (impacto) → taxa de carbono (resposta). 

A objeção mais séria para esta abordagem é o fato de negligenciar a natureza 

sistêmica e dinâmica dos processos no momento em que se isola uma cadeia, estudando-a 

separadamente de seu sistema, assim as pressões e impactos múltiplos não são considerados. 

As reais relações não-lineares entre diferentes componentes de uma cadeia não podem ser 

computadas. Os estados, e taxas de variações (estoques e fluxos) são tratados de forma 

inconsistentes (BOSSEL, 1999). 

  

A Abordagem Sistêmica 

 

Esta metodologia surgiu da preocupação de Ludwing Von Bertalanffy, quando 

tentava evitar a dicotomia entre as perspectivas mecanicistas e vitalistas imperantes na 

biologia, propôs a perspectiva organística ou teoria dos sistemas relacionada com a “harmonia 

e coordenação de (...) processos entre uns e outros” (BERTALANFFY, 1933 apud 

CHRISTOFOLETTI, 1979).  

Segundo Hard e Zdan (1997), a avaliação do desenvolvimento sustentável deve ser 

holística e para isto deve incluir revisão do sistema como um todo, bem como de suas partes; 

considerar o bem-estar dos subsistemas sociais, ambientais e econômicos, seus estados, bem 

como a direção e taxa de mudanças do estado, de suas partes componentes, e a interação entre 

as partes; considerar ambos as conseqüências positivas e negativas das atividades humanas de 

modo que reflita os custos e benefícios para os sistemas humanos e ecológicos, ambos em 

termos monetários e não-monetários.  

Ainda segundo os mesmos autores, a avaliação do desenvolvimento sustentável 

precisa ter alguns elementos essenciais. Para isto deve-se considerar a equidade e a 

disparidade dentro da população corrente e entre as gerações presentes e futuras, tratando com 

preocupação o uso de recursos, consumo excessivo e pobreza, direitos humanos, e acesso a 

serviços; considerar as condições ecológicas em que a vida depende; considerar o 
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desenvolvimento econômico e outras atividades de não-mercado que contribuem para o bem-

estar social e humano.  

Portanto, propõe-se nesta pesquisa adotar e especificar uma abordagem sistêmica 

para a piscicultura descrita por meio de relações, indicadores e índices que capturem as 

diferentes dimensões de sustentabilidade para esta atividade produtiva, tendo como base os 

princípios de desenvolvimento sustentável. Desta forma, pretende-se atender à alguns 

pressupostos básicos tais como prover todas as informações essenciais sobre a viabilidade de 

um sistema, todas as suas variações e interações. A seguir descreve-se o modelo sistêmico 

para a aqüicultura.  

 

4.3.2. Modelo Sistêmico para a Aqüicultura 

 

Um sistema é algo que é composto por elementos de sistemas conectados numa 

estrutura típica de sistema (Figura 07). Esta configuração de elementos de sistema o permite 

realizar funções de sistemas específicos em seu ambiente de sistema. Essas funções podem ser 

interpretadas como servindo a um propósito de sistema distinto. As bordas (limite) do sistema 

são permeáveis para a entrada de insumos e saída de produtos para o ambiente. Isto define a 

identidade e autonomia do sistema. 

Segundo Thornes e Brunsden (1977, apud CHRISTOFOLETTI, 1979) sistemas 

podem ser definidos como um conjunto de objetos ou atributos e das relações estabelecidos 

entre si, que se encontram organizados para executar uma função particular.  Assim os 

sistemas devem ter:  

• Elementos ou unidades – que são as suas partes componentes; 

• Relações – os elementos integrantes do sistema encontram-se inter-relacionados, um 

dependendo do outro, através de ligações que denunciam os fluxos;  

• Atributos – são as qualidades que se atribuem aos elementos ou ao sistema, a fim de 

caracterizá-los; 

• Entrada (input) – é constituída por aquilo que o sistema recebe, ou seja, os insumos; 

• Saída (output) – as entradas recebidas pelo sistema sofrem transformações em seu 

interior e, depois, são encaminhadas para fora na forma de produtos.   
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Ambiente do sistema

Sistema

Estrutura do sistema

Limite do
sistema

Produtos
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Para descrever um sistema aqüícola Sánchez, Muir e Ross (2002) conceber os 

fatores que afetam as estratégias de subsistência das comunidades, e que são determinantes de 

sua sustentabilidade. Na Figura 08, este modelo é adaptado para a situação em que a uma 

comunidade depende da aqüicultura como estratégia principal de subsistência. Esse 

fluxograma oferece uma visualização geral da aqüicultura, mostrando suas inter-relações com 

a comunidade, mercados, meio ambiente, além das questões institucionais, ambientais, 

sociais, econômicas, todas envolvidas no processo de construção de uma aqüicultura 

sustentável. 

     

Figura 07 – Representação de um sistema com seus elementos e interações. 
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Figura 08 – Sistema de estratégias de subsistência sustentáveis para uma comunidade rural. 

Fonte: Adaptado de Sánchez, Muir e Ross (2002). 
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Um outro modelo sistêmico para a aqüicultura sustentável foi proposto por Edward 

e Demaine (1998), em que o sistema foi subdividido em três subsistemas: produção 

tecnológica, aspectos sociais e econômicos e aspectos ambientais. Para alcançar a 

sustentabilidade, cada um desses subsistemas essenciais deve ser viável, pois a exeqüibilidade 

do sistema total depender do funcionamento apropriado dos subsistemas. Desta forma o 

sistema aqüícola sustentável deve alcançar a eficiência produtiva, ser socialmente pertinente e 

lucrativo, e ambientalmente compatível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dada a simplicidade e exeqüibilidade do modelo sistêmico proposto por Edward e 

Demaine (1998), o mesmo foi escolhido para esta análise. Para isto a avaliação de 

sustentabilidade do Projeto Curupati-Peixe é feita associando índices para cada um desses 

subsistemas, seguindo o método ad hoc, os quais são calculados com base em indicadores que 

capturem os aspectos relacionados com cada um dos subsistemas. Ao final, um índice 

sintético, denominado de índice de sustentabilidade (IS) é calculado para refletir o grau de 

sustentabilidade do sistema. 

A Figura 10 mostra o fluxograma envolvendo o sistema, os subsistemas e índices, 

os quais são discutidos detalhadamente, juntamente com seus indicadores, na seção seguinte.      
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Figura 09 – Fluxograma dos subsistemas de um sistema aqüícola sustentável.  
Fonte: Edward e Demaine (1998). 
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Figura 10 – Sistema aqüícola e suas ramificações. 
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4.4. Índices para Avaliação da Sustentabilidade da Aqüicultura 

 

Esta seção trata das fórmulas dos índices usados na avaliação da sustentabilidade 

do projeto Curupati-Peixe: Índice de Desenvolvimento Econômico-social (IDES); Índice de 

Capital Social (ICS); Índice Tecnológico (IT); Índice Ambiental (IA); e Índice de 

sustentabilidade (IS).  

A construção de índices nada mais é do que transformar o valor dos indicadores 

num quantum que varia entre zero e um (0 e 1), de forma que o valor um (1) significa a 

melhor condição de sustentabilidade alcançada – dentro do conceito de desenvolvimento 

sustentável escolhido e do tipo de sustentabilidade que se pretende alcançar, isto é, 

sustentabilidade sensata – e o zero (0), o desempenho mais desfavorável – sustentabilidade 

não alcançada (RABELO, 2007). 

Como o presente trabalho se baseou no fluxograma (Figura 09) estabelecido por 

Edward e Demaine (1998), que compôs o sistema aqüícola de três subsistemas, econômico-

social, tecnológico e ambiental, os indicadores foram divididos entre os subsistemas 

equivalentes. Então se adotou os seguintes índices: Índice de Desenvolvimento Econômico-

Social (IDES), Índice de Capital Social (ICS), além da caracterização da cooperativa 

(questões institucionais e de mercado) e da caracterização socioeconômica dos piscicultores, 

todos esses inseridos no subsistema econômico-social; o Índice Tecnológico (IT), inserido no 

subsistema tecnológico e o Índice Ambiental (IA), inscrito no subsistema ambiental.  

Os índices são calculados a partir de valores (0 a 3) e, em alguns casos, pesos 

variando de 0 a 3, dos quais obtém-se uma média geométrica. Ao final, dos índices 

pertencentes aos três subsistemas, IDES, ICS, IT e IA, é obtido uma média geométrica 

referente ao grau de sustentabilidade do projeto de piscicultura Curupati-Peixe. 
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4.4.1. Índice de Desenvolvimento Econômico-Social (IDES) 

 

Embora somente nos últimos tempos a sociedade venha buscando uma melhor 

qualidade de vida, há muito se despertou para a necessidade do estabelecimento de 

parâmetros que tornassem possível a sua apreensão e conseqüente aferição, ainda que de 

forma ideal ou aproximativa. A mensuração da qualidade de vida trata-se de um tema que 

envolve variáveis complexas e que comportam entre si, possibilidades de valoração 

subjetivistas que não suportam tratamento meramente objetivo, matematizável e estatístico, 

dada a dinâmica que a determina (SOUSA, 2003). 

Para se verificar a melhoria da qualidade de vida das famílias envolvidas no 

projeto foi feita uma avaliação a partir de índices resultantes da agregação de indicadores 

como: educação, saúde, habitação, aspectos sanitários, lazer, renda e posse de bens duráveis. 

Matematicamente, o índice de desenvolvimento econômico-social (IDES) foi 

definido pela seguinte fórmula: 
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A contribuição de cada um dos indicadores na formação do índice de 

desenvolvimento econômico-social (IDES) dos piscicultores entrevistados foi obtida da 

seguinte forma: 
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Onde: 

IDES = Índice de desenvolvimento econômico-social; 

Eij= Escore do i-ésimo indicador, alcançado pelo j-ésimo piscicultor; 

i = 1,..., m; j = 1,..., n; 

Emaxj =Escore máximo do i-ésimo indicador; 

Cj = Contribuição do indicador ( i ) no Índice de desenvolvimento econômico-social dos 

piscicultores; 

n =Número de piscicultores; 

m =Número de indicadores. 

 

O valor do Índice de Desenvolvimento Econômico-Social varia de 0 à 1. Quanto 

mais próximo de 1 maior o IDES, dos piscicultores. Optou-se por estabelecer o seguinte 

critério, com base no trabalho de Barreto (2004) e Sousa (2003): 

 

a) Baixo nível de desenvolvimento econômico-social                       0 < IDES ≤ 0,5 

b) Médio nível de desenvolvimento econômico-social                   0,5 < IDES ≤0,8 

c) Alto nível de desenvolvimento econômico-social                      0,8 < IDES ≤ 1 
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4.4.2. Índice de Capital Social (ICS) 

 

Capital social se define como um agregado de recursos potenciais e reais 

vinculados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizada de 

familiaridade e reconhecimento mútuo (BOURDIEU, 1980 apud IPIRANGA, 2006, p.43). O 

capital social localiza-se não nos indivíduos, mas na relação entre estes e a sua existência 

aumenta os recursos à disposição dos indivíduos que se encontram imersos em tais relações.  

O capital social foi avaliado através do Índice de Capital Social (ICS), resultante 

da agregação das seguintes variáveis: participação ativa nas reuniões, apresentação de 

sugestões, apreciação das sugestões apresentadas, apreciação e votação de todas as decisões, 

execução das decisões, participação da escolha dos líderes e aprovação de investimentos nas 

reuniões. 

Na composição deste índice considerou-se o indicador relativo à participação 

social, atribuindo valores zero ou um (0 ou 1), com o objetivo de avaliar o engajamento dos 

piscicultores e suas famílias  na cooperativa. 

Matematicamente, o índice de capital social (ICS) é definido pela seguinte 

fórmula: 
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A contribuição de cada um dos indicadores na formação do índice de Capital 

Social (ICS) dos piscicultores entrevistados foi obtida da seguinte forma: 
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Onde: 

ICS = Índice de Capital Social; 

Eij= Escore do i-ésimo indicador, alcançado pelo j-ésimo piscicultor; 

i = 1,..., m; j = 1,..., n; 

Emaxj =Escore máximo do i-ésimo indicador; 

Cj = Contribuição do indicador ( i ) no Índice de Capital social dos piscicultores; 

n =Número de piscicultores; 

m =Número de indicadores. 

 

Quanto mais próximo de 1 for o Índice de Capital Social (lCS), maior o nível de 

acumulação de capital social dos piscicultores. Conforme Khan e Silva (2002 apud 

BARRETO, 2004), para verificar o nível de acumulação do capital social, optou-se por 

estabelecer o seguinte critério: 

a) Baixo nível de acumulação de capital social                                      0< ICS ≤ 0,5 

b) Médio nível de acumulação de capital social                                 0,5 < ICS ≤ 0,8 

c) Alto nível de acumulação de capital social                                     0,8 < ICS ≤ 1 
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4.4.3. Índice Tecnológico (IT) 

 

O Índice Tecnológico (IT) foi calculado através dos indicadores sugeridos por 

Arana (1999), descritos na seção 4.5, e os pesos sugeridos. Esses pesos referem-se ao grau de 

importância do indicador na sustentabilidade tecnológica, segundo a opinião de técnicos, 

professores e pesquisadores entrevistados. Na composição deste índice, consideraram-se os 

indicadores que caracterizam a tecnologia utilizada no cultivo, em que se atribuiu valores zero 

ou um (0 ou 1) e pesos zero, um, dois ou três (0, 1, 2 ou 3) para avaliar o nível de 

sustentabilidade tecnológica do projeto. 

Matematicamente, o índice Tecnológico (IT) é definido pela seguinte fórmula: 
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Onde: 

IT = Índice Tecnológico; 

Ei= Escore do i-ésimo indicador; 

Pi= Peso do i-ésimo indicador; 

Pmaxi =Peso máximo do i-ésimo indicador; 

i = 1,..., m. 

m =Número de indicadores. 

 

Assume-se que, quanto mais próximo de 1 o valor de IT, maior o nível de 

benefícios econômicos, sociais e ambientais para a piscicultura. A escala utilizada para este 

índice é definida através de uma média, com base nos valores obtidos através de entrevistas 

com pesquisadores, professores e técnicos da área aqüícola. 

 

a) Baixo nível de desenvolvimento tecnológico                                    0< IA ≤ 0,4 

b) Médio nível de desenvolvimento tecnológico                               0,4 < IA ≤ 0,7 

c) Alto nível de desenvolvimento tecnológico                                   0,7 < IA ≤ 1 

 



 61

4.4.4. Índice Ambiental (IA) 

 

O Índice Ambiental (IA) é calculado através dos indicadores sugeridos por Arana 

(1999). Na composição deste índice considerou-se indicadores referentes à própria atividade, 

a piscicultura, atribuindo valores zero ou um (0 ou 1) e pesos variando de 0 a 3. Esses pesos 

referem-se ao grau de importância do indicador na sustentabilidade tecnológica, segundo a 

opinião de técnicos, professores e pesquisadores entrevistados. Os indicadores têm como 

objetivo avaliar o tipo de cultivo, o processo de produção, entre outros, para que possam 

atestar a influência que o projeto tem sobre o meio ambiente local. 

Matematicamente, o índice Ambiental (IA) é definido na seguinte fórmula: 
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Onde: 

IA = Índice Ambiental; 

Ei= Escore do i-ésimo indicador; 

Pi= Peso do i-ésimo indicador; 

Pmaxi =Peso máximo do i-ésimo indicador; 

i = 1,..., m. 

m =Número de indicadores. 

 

O valor do índice ambiental (IA), quanto mais próximo de 1, maior o nível de 

benefícios ambientais da piscicultura. A escala utilizada para este índice, também, é definida 

através de uma média, com base nos valores obtidos através de entrevistas com pesquisadores, 

professores e técnicos da área aqüícola. 

 

a) Baixa nível de sustentabilidade ambiental                                           0< IA ≤ 0,4 

b) Médio nível de sustentabilidade ambiental                                      0,4 < IA ≤ 0,7 

c) Alto nível de sustentabilidade ambiental                                          0,7 < IA ≤ 1 
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4.4.5. Índice de Sustentabilidade 

 

O Índice de Sustentabilidade (IS) é calculado por meio da média dos índices dos 

subsistemas analisados. Assim, o Índice de Sustentabilidade é definido como: 
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Onde: 

IS = Índice de Sustentabilidade; 

I = Valor calculado para o h-ésimo índice; 

h = l, ...,k 

k =Número de Índices 

 

O valor do Índice de Sustentabilidade (IS) varia entre zero e um (0 e 1), sendo que 

quanto mais próximo de 1, maior o nível de sustentabilidade do sistema aqüícola. Para avaliar 

o nível de sustentabilidade optou-se por estabelecer o seguinte critério, já usado por Barreto 

(2004) e Sousa (2003): 

 

a) Baixo nível de Sustentabilidade                                                         0< ICS ≤ 0,5 

b) Médio nível de Sustentabilidade                                                    0,5 < ICS ≤ 0,8 

c) Alto nível de Sustentabilidade                                                        0,8 < ICS ≤ 1 
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4.5. Definição dos Indicadores de Sustentabilidade da Aqüicultura 

 

A ampla discussão em torno da sustentabilidade está relacionada à construção de 

indicadores – instrumentos que permitem mensurar as modificações nas características de um 

sistema – e que permitem avaliar a sustentabilidade dos diferentes sistemas.  

O termo Indicador origina-se do latim "indicare", verbo que significa apontar. O 

termo indicador significa que indica, torna patente, revela, propõe, sugere, expõe, menciona, 

aconselha, lembra. No presente documento, entende-se indicador como um instrumento que 

permite mensurar as modificações nas características de um sistema. (DEPONTI; ECKERT; 

AZAMBUJA, 2002). 

Indicadores surgem de valores (que são medidos para algo que nos preocupa) e 

indicam as características do sistema. Indicadores são reflexões parciais de realidade, baseado 

em modelos incertos e defeituosos (MEADOWS, 1998). 

Apesar das dificuldades e incertezas dos indicadores torna-se difícil administrar 

um sistema sem eles. A escolha dos indicadores é um determinante crítico do comportamento 

de um sistema. Os indicadores de desenvolvimento devem ser mais que indicadores de 

crescimento, eles devem ter ligação com eficiência, suficiência, equitatividade, e qualidade de 

vida (MEADOWS, 1998).   

Ainda segundo Meadows (1998), quase todos indicadores possuem características 

semelhantes, listadas abaixo: 

• Claro em valor: nenhuma incerteza sobre qual direção é boa e qual é ruim; 

• Claro em conteúdo: facilmente compreensível, com unidades que fazem sentido; 

• Convincente: interessante, excitante, sugestivo, de ação efetiva; 

• Política relevante: para todos os indivíduos no sistema, inclusive os menos poderosos; 

• Possível: mensurável a custo razoável; 

• Suficiente: quantidade suficiente de informações para a compreensão dando um 

quadro adequado da situação; 

• Pontual: sem muito tempo para compilar; 

• Escala apropriada: nível de agregação apropriado; 

• Democrático: qualquer pessoa deve ter acesso às entradas dos indicadores escolhidos e 

aos resultados; 

• Suplementar: deva incluir aquilo que as pessoas não podem medir por elas mesmas 

(como emissões radioativas, ou imagem de satélite); 
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• Participação: deva fazer uso do que as pessoas podem medir de si mesmas (como 

qualidade da água do rio, do ar, da biodiversidade local) e compila isto para prover 

avaliações geográficas e cronológicas; 

• Hierárquico: assim um usuário pode pesquisar por detalhes se desejar, mas também 

pode adquirir de forma rápida a mensagem geral; 

• Físico: O dinheiro (poder econômico) é um grande entrave, desde então o 

desenvolvimento sustentável tem se preocupado com coisas físicas - comida, água, 

contaminastes, florestas, casas, saúde - é melhor sempre que possível medi-los em 

unidades físicas. (Toneladas de óleo, não o preço de dólares de óleo; anos de vida 

saudável, não despesas em cuidado de saúde); 

• Principal (condutor): assim eles podem prover informação a tempo para agir sobre os 

problemas; 

• Experimental: para discussão, aprendizagem, e mudança. 

 

Os indicadores ambientais e tecnológicos da aqüicultura foram definidos com base 

em Arana (1999), Modadugu e Madan (1999), Pullin (1993) e Sánchez; Muir e Ross (2002). 

Por sua vez os indicadores socioeconômicos utilizados baseiam-se nos trabalhos de Barreto 

(2004) e Sousa (2003).  
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4.5.1. Indicadores do Subsistema Econômico-Social 

 

Esse subsistema é descrito por indicadores que caracterizaram o IDES e o ICS. 

Para complementar a análise, foram definidas variáveis para caracterizar a CPCP e o perfil 

dos piscicultores.  

 

4.5.1.1. Caracterização da Cooperativa de Produtores Curupati-Peixe (CPCP) 

 

A caracterização da CPCP se fez necessária para uma abordagem ampla sobre a 

cooperativa e seus filiados oferecendo o máximo de informações necessárias para a 

visualização do projeto Curupati-Peixe e sua sustentabilidade. Esta caracterização é feita com 

base nos seguintes aspectos: informações históricas e funcionais da cooperativa; questões 

financeiras e institucionais; conflitos de uso; e caracterização da produção. A seguir cada um 

destes aspectos são descritos. 

 

Informação sobre a cooperativa 

Procurou-se fazer um levantamento das questões históricas tais como data de fundação 

da cooperativa e motivos, as atividades envolvidas na cooperativa, número de associados, 

formas de documentação (regimento, estatuto, etc.) e tipo de instrumentos de registro (ata de 

reunião, livro de freqüência, etc.). 

 

Questões Financeiras e Institucionais 

Consistiu na caracterização dos tipos de assistência que é prestada a cooperativa, 

as despesas, os investimentos e lucros, os bens materiais da cooperativa, a organização de 

tarefas na cooperativa, distribuição de responsabilidades e benefícios entre os aqüicultores. 

 

Conflitos de Uso 

Neste ponto verificou-se a existência, ou não, de conflitos de uso da água por 

outras atividades e questões de segurança do cultivo. 
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Caracterização da Produção 

Procurou-se descrever o sistema de produção no que diz respeito à espécie 

utilizada, fonte de alevinos, tempo de cultivo da espécie, o sistema de cultivo e a escala de 

produção, o numero de estruturas aqüícolas funcionando, a densidade de animais utilizada, a 

área do cultivo e área outorgada, capacidade total de produção, valor do quilo do produto, 

para quem e como é feita a comercialização e quais beneficiamentos que o produto recebe 

antes da venda. 

 

4.5.1.2. Caracterização do Perfil Socioeconômico dos Piscicultores 

 

A caracterização do perfil socioeconômico dos piscicultores fez-se necessária para 

a obtenção de informações sobre os piscicultores e suas opiniões com relação a vários 

aspectos. Os aspectos considerados foram: identificação do piscicultor, nível de escolaridade, 

acesso à saúde, tipo de habitação, acesso a lazer, renda do piscicultor, meio ambiente e 

satisfação com a piscicultura. 

 

Identificação do piscicultor 

Na identificação do produtor foi considerado: gênero do chefe de família (sexo); 

idade; estado civil; número de dependentes; número de filhos; população da casa (número de 

habitantes na mesma residência); se o produtor trabalha apenas na piscicultura; há quanto 

tempo está ligado à cooperativa; que atividades exercia ou ainda exerce fora a piscicultura.   

 

Nível de escolaridade 

Neste ponto foi identificado o grau de instrução do produtor e se continua ou não 

estudando. A taxa de escolarização mostra o acesso, abrangendo desde o pré-escolar até o 

curso superior (IBGE, 2007). 

 

Acesso à saúde 

No que diz respeito à saúde, foi avaliado os seguintes aspectos: o acesso à saúde 

pela comunidade; a satisfação do respondente com o serviço de saúde em sua comunidade; se 

a renda do piscicultor permite a compra de remédios (se necessário). 
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Tipo de habitação 

Com relação a habitação foi analisado: o tipo de construção (taipa, madeira ou 

tijolo); se o piscicultor fez alguma reforma após o engajamento no projeto; e se a residência 

possui energia elétrica ou não.  

 

Acesso à lazer 

Neste ponto são tratados os seguintes aspectos: o acesso ao lazer, ou seja, se o 

piscicultor tem acesso ao lazer; se ele acha importante o lazer com a família; quais os tipos de 

lazer preferidos; e se a atividade possibilita um maior acesso ao lazer (considerando aspectos 

como tempo e renda). 

 

Renda do piscicultor 

Os dados de renda dos piscicultores foram classificados com base em três faixas de 

renda: renda menor que um salário mínimo (SM); renda entre um e três SM; e renda maior 

que três SM. Além de saber se a piscicultura é a única que gera renda para a família. 

 

Meio ambiente 

São analisados os seguintes aspectos: o grau de envolvimento do piscicultor com o 

meio ambiente; se o produtor acha importante preservar o meio ambiente; se a presença do 

projeto de piscicultura na sua comunidade melhorou a consciência ambiental da população 

(ou seja, se as pessoas passaram a cuidar do meio ambiente); e seu grau de preocupação com 

o meio ambiente. 

       

Nível de Satisfação 

São obtidas informações se o piscicultor está satisfeito com sua atividade como 

piscicultor (em relação a atividade exercida anteriormente) e se ele pretende continuar na 

atividade de piscicultura.  
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4.5.1.3. Indicadores do IDES 

 

Esses indicadores foram propostos por Barreto (2004) e Sousa (2003) para a 

agricultura, mas se adequaram perfeitamente à aqüicultura. As dimensões consideradas para o 

IDES foram: educação, saúde, habitação, aspectos sanitários, lazer, renda e bens duráveis; os 

quais são especificados a seguir. 

 

Educação  

Este indicador é mensurado, considerando-se a presença ou ausência de escolas no 

assentamento, numa escala de 0 a 3, onde: 

Ausência de escola pública ou comunitária _____________________ 0

Existência de escola de alfabetização __________________________ 1

Existência de escola de primeiro grau menor ____________________ 2

Existência de escola de primeiro grau maior ____________________ 3

 

Saúde 

Para este indicador é considerada a disponibilidade de serviços de saúde ao 

produtor assentado e sua família, tais como: 

Ausência de atendimento médico e ambulatorial _________________ 0

Atendimento primeiros socorros ______________________________ 1

Atendimento por agente de saúde _____________________________ 2

Atendimento médico _______________________________________ 3

 

Habitação 

Na determinação deste indicador consideraram-se os aspectos de moradia do 

piscicultor no que se referem as seguintes categorias: 

I) Tipo de construção da residência: 

Casa de taipa ou madeira ____________________________________ 0

Casa de tijolo  ____________________________________________ 1

 

II) Fez alguma reforma depois que passou a trabalhar com a piscicultura: 

Não ___________________________________________________ 0

Sim ___________________________________________________ 1
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III) Presença de energia elétrica na residência: 

Não ____________________________________________________ 0

Sim ____________________________________________________ 1

 

O somatório das pontuações dos subitens I, II e III formaram o escore equivalente 

ao indicador acima. 

 

Aspectos Sanitários 

Esse indicador é composto a partir de três variáveis:  

I) Tipo de tratamento dado à água para consumo humano: 

Nenhum tratamento ________________________________________ 0

Fervida, filtrada ou uso de hipoclorito de sódio___________________ 1

 

II) Destino dado aos dejetos humanos: 

Jogados à céu aberto ou enterrado ____________________________ 0

 Dirigidos à fossa ou esgoto _________________________________ 1

 

III) Destino dado ao lixo domiciliar: 

Lançado ao solo ou queimado _______________________________ 0

 Enterrado _______________________________________________ 1

 

A soma total das pontuações atribuídas aos subitens I, II e III estabeleceram o 

escore para a avaliação do referido indicador. 

 

Lazer 

Em relação a este indicador, o piscicultor é questionado sobre a infra-estrutura de 

lazer disponível para ele e sua família, considerando-se os seguintes escores: 

Nenhuma infra-estrutura de lazer _____________________________ 0

Existência de campo de futebol ou ginásio de esporte _____________ 1

Existência de campo de futebol ou ginásio esportivo e salão de festas_ 2

Existência de campo de futebol salões de festas e televisão _________ 3
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Renda 

Esse indicador é composto a partir de duas variáveis:  

I) Renda média familiar: 

R< 1 SM    _______________________________________________ 0

1 SM ≤ R ≤ 3 SM  _________________________________________ 1

R > 3 SM  _______________________________________________ 2

 

II) A piscicultura é a única atividade que gera renda familiar: 

Não ____________________________________________________ 0

Sim ____________________________________________________ 1

 

A soma total das pontuações atribuídas aos subitens I e II estabeleceram o escore 

para a avaliação do referido indicador. 

 

Bens duráveis  

A posse de bens de consumo duráveis é organizada em três grupos, considerando-

se o valor econômico equivalente a cada um deles: 

Grupo 1: rádio, ferro de engomar, liquidificador, bicicleta; 

Grupo 2: máquina de costura, equipamento de som, televisor (P&B), fogão à gás; 

Grupo 3: televisor colorido, geladeira, antena parabólica, motocicleta, carro. 

 

Considerando a prerrogativa de que quanto maior a acumulação quantitativa de 

bens e a variação qualitativa, melhor expressa-se a qualidade de vida, foram atribuídos os 

seguintes escores: 

Possui pelo menos um dos bens do grupo 1 e nenhum bem dos outros 

grupos _______________________________________________________ 
1

Possui pelo menos um dos bens dos grupos 1 e 2 e nenhum dos bens do 

grupo 3 ______________________________________________________ 
2

Possui pelo menos um dos bens do grupo 1, do grupo 2, e do grupo 3 

_____________________________________________________________ 
3
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4.5.1.4. Indicadores do ICS 

 

Esses indicadores, também, foram propostos por Barreto (2004) e Sousa (2003) 

para a agricultura, e aplicados aqui para a aqüicultura. Para efeito de comparação entre os 

valores indicativos do índice de capital social dos piscicultores pesquisados são avaliados os 

seguintes indicadores: 

 

I. O Senhor participa ativamente das atividades com a cooperativa a qual está 

filiado? 

Não ______________________________________________________ 0 

Sim_______________________________________________________ 1 

 

II. Nas reuniões o senhor apresenta sugestões? 

Não ____________________________________________________ 0 

Sim_____________________________________________________ 1 

 

III. As sugestões apresentadas são apreciadas e aprovadas nas reuniões? 

Não ___________________________________________________ 0 

Sim____________________________________________________ 1 

 

IV. Todas as decisões da cooperativa são apreciadas e aprovadas em reuniões? 

Não ___________________________________________________ 0 

Sim____________________________________________________ 1 

 

V. As decisões tomadas em reuniões são efetivamente executadas pela diretoria? 

Não ___________________________________________________ 0 

Sim____________________________________________________ 1 

 

VI. O senhor participou da escolha dos líderes da cooperativa? 

Não ___________________________________________________ 0 

Sim____________________________________________________ 1 
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VII. Os investimentos que a cooperativa realiza são submetidos e aprovados nas 

reuniões? 

Não ___________________________________________________ 0 

Sim____________________________________________________ 1 

 

 

4.5.2. Indicadores do Subsistema Tecnológico  

 

Esse subsistema compõe-se de indicadores de caráter tecnológico, relacionados a 

aqüicultura, os quais são listados nos sub-itens abaixo, cada um com suas respectivas 

variáveis.  

 

4.5.2.1. Indicadores do IT 

 

Esses indicadores foram propostos por Arana (1999) e adotados neste trabalho por 

se tratarem de indicadores construídos para a aqüicultura brasileira. Para efeito de comparação 

entre os valores indicativos do índice tecnológico pesquisados, do projeto Curupati-Peixe, 

foram avaliados os seguintes indicadores: 

 

I. A tecnologia é facilmente reproduzível e pode ser apropriada democraticamente 

por diferentes usuário? 

Não ________________________________________________ 0 

Sim_________________________________________________ 1 

 

II. Existem tecnologias disponíveis para o tratamento dos efluentes? 

Não ________________________________________________ 0 

Sim_________________________________________________ 1 

 

III. São usadas espécies de baixos níveis tróficos? 

Não ________________________________________________ 0 

Sim_________________________________________________ 1 
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IV. Os cultivos pode ser sustentados pelo alimento natural existente no meio? 

Não ________________________________________________ 0 

Sim_________________________________________________ 1 

 

V. O alevino pode ser facilmente produzido? 

Não ________________________________________________ 0 

Sim_________________________________________________ 1 

 

VI. A tecnologia admite a possibilidade de policultivo? 

Não ________________________________________________ 0 

Sim_________________________________________________ 1 

 

VII. Os insumos necessários à todas as fases de produção podem ser conseguidos 

localmente? 

Não ________________________________________________ 0 

Sim_________________________________________________ 1 

 

VIII. A atividade conta com abundante volume de pesquisa a respeito da espécie e 

dos aspectos tecnológicos dos cultivos? 

Não ________________________________________________ 0 

Sim_________________________________________________ 1 

 

IX.  A pesquisa para o desenvolvimento tecnológico é barata?  

Não ________________________________________________ 0 

Sim_________________________________________________ 1 

 

4.5.2.2. Cálculo dos pesos para o IT 

 

Por se tratar de um novo índice optou-se por atribuir pesos aos indicadores para 

melhorar as relações entre os indicadores do IT. Para isso, foi realizada uma entrevista com 

pesquisadores, técnicos e professores envolvidos no setor aqüícola para a coleta de pesos para 

cada indicador, a partir dos quais obteve-se uma média, sendo esta usada na ponderação dos 

indicadores do IT. Os pesos sugeridos, na entrevista, para cada indicador variaram de 0 (zero) 

a 3 (três), como é possível observar no Anexo 3.  
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4.5.3. Indicadores do Subsistema Ambiental 

 

Este subsistema compõe-se de indicadores de caráter econômico e são listados nos 

sub-itens abaixo, cada um com seus respectivos indicadores.  

 

4.5.3.1. Indicadores do IA 

 

Esses indicadores foram propostos por Arana (1999) e adotados neste trabalho por 

se tratarem de indicadores construídos para a aqüicultura brasileira. Para efeito de comparação 

entre os valores indicativos do índice ambiental dos piscicultores pesquisados são avaliados 

os seguintes indicadores: 

 

I. A tecnologia usa racionalmente os recursos naturais? 

Não ________________________________________________ 0 

Sim_________________________________________________ 1 

 

II. O processo de produção pode ser viabilizado (realizado) sem o uso de energia 

elétrica ou fóssil? 

Não ________________________________________________ 0 

Sim_________________________________________________ 1 

 

III. Os cultivos podem ser realizados sem a destruição de algum tipo de cobertura 

vegetal? 

Não ________________________________________________ 0 

Sim_________________________________________________ 1 

 

IV. Os sistemas de cultivo empregados são ambientalmente seguros no sentido de 

oferecer pouco ou nenhum risco de eutrofização dos ambientes aquáticos naturais? 

Não ________________________________________________ 0 

Sim_________________________________________________ 1 
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V. O sistema de cultivo empregado é ambientalmente seguro no sentido de não 

oferecer risco de poluição do ambiente aquático com substâncias químicas? 

Não ________________________________________________ 0 

Sim_________________________________________________ 1 

 

VI. A implantação dos cultivos encontra-se normatizada por alguma estrutura legal 

ambiental? 

Não ________________________________________________ 0 

Sim_________________________________________________ 1 

 

VII. São usadas espécies nativas? 

Não ________________________________________________ 0 

Sim_________________________________________________ 1 

 

VIII.  O cultivo é seguro quanto a impossibilidade de introdução de patógenos 

forâneos? 

Não ________________________________________________ 0 

Sim_________________________________________________ 1 

 

 

4.5.3.2. Cálculo dos pesos para o IA 

 

Os procedimentos e cálculos dos pesos dos indicadores do IA seguiram a 

metodologia apresentada no cálculo dos pesos para o IT. Sabendo que todos os indicadores 

poderiam atingir pesos de 0 a 3, conforme a escolha do entrevistado. 

 

4.6. Fonte de dados 

 

Os dados usados nesta pesquisa são de caráter primário e secundário. Os dados 

primários referem-se às entrevistas realizadas com os piscicultores e com o Presidente da 

Cooperativa (CPCP), além das informações fornecidas pelo técnico da SDA, Osvaldo 

Segundo, responsável pela assistência técnica do projeto. Os dados secundários referem-se às 

informações obtidas em órgão públicos, como SDA, IPECE, IBGE, etc.  



 76

A fim de diagnosticar os impactos da piscicultura sobre os membros da 

Comunidade Curupati envolvidos no projeto, fez-se necessário caracterizar o contexto 

socioeconômico e ambiental das famílias associadas à cooperativa e envolvidas no projeto de 

piscicultura. Para isso foram realizadas entrevistas com todas as 50 famílias, que estão 

trabalhando atualmente no projeto, deste modo não houve amostragem e sim captação de 

dados de toda a população, dando assim uma visão real do contexto em questão.  

Além disso, foi realizada, também, uma entrevista com o presidente da cooperativa 

a fim de obter dados da própria cooperativa, como histórico, questões financeiras e 

institucionais, e dados sobre o cultivo tais como, conflitos de uso, aspectos ambientais e 

aspecto tecnológico. Ambas as entrevistas (Anexo 1 e 2) compõem-se de perguntas semi-

estruturadas, das quais, algumas são questões abertas, com a finalidade de obter respostas que 

completam a investigação.  

Durante a pesquisa foram realizadas duas visitas à comunidade Curupati-Peixe a 

fim de obter os dados necessários à pesquisa. A primeira visita ocorreu no dia 19 de janeiro de 

2007, na qual foram coletadas algumas informações com o presidente da cooperativa e 

realizadas 15 entrevistas com membros da CPCP. Na segunda visita, 06 de abril de 2007, 

foram realizadas as entrevistas que faltavam para cobrir todo o grupo de piscicultores, 

totalizando 50 entrevistas.  

As entrevistas foram realizadas por três pessoas, as quais receberam orientação 

antes da realização das entrevistas, mesmo essas já tendo realizado aplicação de questionários 

em outras pesquisas. Na primeira visita, os piscicultores foram abordados na própria 

cooperativa, no local de trabalho e somente na segunda visita alguns piscicultores foram 

abordados em suas residências. Neste momento foi possível constatar a veracidade de 

informações referentes a infra-estrutura das casas e da própria comunidade.  

     Foram, também, realizadas entrevistas (Anexo 3) com técnicos, professores e 

pesquisadores ligados ao setor aqüícola, sendo estas necessárias à obtenção de pesos para os 

indicadores tecnológicos e ambientais e obtenção de suas escalas de sustentabilidade. Estes 

respondentes foram selecionados dentro de um critério principal: o envolvimento direto com a 

aqüicultura seja ele pesquisa científica ou trabalho direto com a piscicultura. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A apresentação e análise dos resultados forma feitas, primeiramente, discutindo os 

índices que descrevem o subsistema econômico-social (IDES e ICS), complementados pela 

análise da Cooperativa de Produtores do Curupati-Peixe (CPCP) e do perfil dos piscicultores; 

em seguida analisa-se o Índice Tecnológico (IT) que avalia o subsistema tecnológico; depois, 

discuti-se o Índice Ambiental (IA) que afere a condição do subsistema ambiental; e 

finalmente, O Índice de Sustentabilidade (IS) que agrega os resultados dos subsistemas. 

 

5.1. Análise do Subsistema Econômico-Social 

 

Nesta seção são analisados os dados referentes aos aspectos econômicos e sociais, 

descritos a seguir. 

  

5.1.1. Caracterização da Cooperativa de Produtores Curupati-Peixe (CPCP) 

 

A Cooperativa de Produtores Curupati-Peixe (CPCP) foi fundada em maio de 

2004, com o objetivo principal de gerir o projeto de piscicultura que estava sendo instalada na 

comunidade Curupati, e assim tornar os piscicultores responsáveis pela auto-gestão da 

atividade. Atualmente, esta cooperativa tem 54 famílias filiadas, das quais apenas quatro 

famílias ainda não estavam exercendo a atividade, por atraso de uma parcela do recurso 

governamental destinado à compra de insumos. No Quadro 01 encontram-se algumas 

informações básicas sobre a CPCP. 

Esta cooperativa possui um estatuto e regimento, este último criado no final de 

2006. As reuniões são registradas em ATA e livro de freqüência, dispondo ainda de um 

computador. A CPCP contou com recursos do Governo Federal para a implantação e custeio 

da produção até primeira despesca. A assistência técnica é feita pelo Governo Estadual, que 

coloca à disposição técnicos da SDA que fazem visitas quinzenais ao cultivo. 
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DADOS DESCRIÇÃO 
Fundação da CPCP Maio de 2004 
Número de Cooperados 54 filiados (abril de 2007) 
Principal Atividade Piscicultura em tanques-rede  
Fonte de Financiamento R$ 120.000,00 (Governo Federal) 
Assistência técnica SDA 
Freqüência das reuniões Conselho: semanal 

Assembléia: mensal 
Funções dos cooperados Equipe 1: Serviços gerais, biometria, repicagem, etc.  

Equipe 2: Arraçoadores 
Equipe 3: Vigias  

Quadro 01 – Informações básicas sobre a CPCP. 

 

A cooperativa também se responsabiliza pelo gerenciamento da piscicultura, em 

particular no que tange à divisão do trabalho para a realização de tarefas do cultivo. É 

elaborada uma escala de trabalho para três tipos de equipes, nas quais ocorre o rodízio dos 

piscicultores. A equipe de apoio, formada por 10 pessoas, realiza os serviços extras, 

biometria, despesca, repicagem9 etc. (Figuras 11 e 12). Outra equipe realiza o arraçoamento, 

formada por 16 pessoas, cada um responsável por uma linha10, já que o projeto contém 16 

linhas de tanques-rede. E por último a equipe de vigilância, composta de 4 vigias/noite. 

Atualmente, o projeto não tem registro de conflito de uso, embora no início do cultivo alguns 

pescadores colocaram redes próximas à área dos tanques-rede, situação esta contornada por 

meio do diálogo entre as partes. Vale registrar que no projeto, até o presente, não houve 

nenhum problema de roubo. 

 
Figura 11 – Piscicultores realizando repicagem (Fonte: Fotografia da autora de 19/01/2007). 

                                                 
9 Processo de separação dos peixes de tamanhos diferentes de um tanque-rede para dois tanques-rede.  
10 Conjunto de tanques-rede, em média 25, dispostos em linhas paralelas na água. 
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Figura 12 – Visão geral da repicagem (Fonte: Fotografia da autora de 19/01/2007). 
 

Outra atribuição da cooperativa é fazer o rateio do lucro obtido com a venda da 

tilápia entre os cooperados. Portanto, a renda do piscicultor varia em função da produção 

mensal do cultivo. Em janeiro de 2007, cada quilo de tilápia era vendido a preços que 

variavam de R$ 3,40 à R$ 3,80, sendo que de cada quilo de peixe vendido, R$ 2,30 era 

revertido para a CPCP, o que foi utilizado para cobrir custos com ração, alevino, taxa de 

depreciação, etc.  

Como já foi dito anteriormente, o Governo Federal disponibilizou R$ 120.00,00 

para a compra de todo o material necessário à implantação do projeto até primeira despesca. 

Com essa verba foram adquiridos os tanques-rede, caiaques, equipamentos de manutenção, 

ferramentas, balanças, lancha etc. Depois da primeira, as despescas subseqüentes são de 

responsabilidade da cooperativa. Por isso, o dinheiro que fica na cooperativa, R$ 2,30 por kg 

de peixe, constitui-se numa reserva financeira para investimentos e despesas operacionais. 

Com tal recurso financeiro, já foram construídos dois galpões (Figuras 13 e 14), um para 

armazenar ração e outro para evisceração do peixe antes da venda.  
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Figura 13 – Galpão onde se localizam os tanques de evisceração. 
(Fonte: Fotografia da autora de 06/04/07).  
 

 
Figura 14 – Galpão de armazenamento de ração.  
(Fonte: Fotografia da autora de 06/04/2007). 
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A Tabela 01 mostra os resultados do projeto em termos de produção e receita de 

tilápia proveniente da piscicultura no Projeto Curupati-Peixe (Açude Castanhão). Embora não 

se tenha dados anteriores, a receita total e receita por família confirmam que esta atividade já 

mostra resultados positivos para as famílias. 

 
 TABELA 01 – Produção e Receita do Projeto de Piscicultura Curupati-Peixe no 

período de 2004-2006.   
ANO PRODUÇÃO 

(KG) 
RECEITA 
(R$1,00)  

RECEITA/ 
FAMILIA 
(R$1,00) 

2004 31.229 103.001 34.865 
2005 203.527 613.517 124.931 
2006(*) 109.785 334.213 83.176 
TOTAL 320.776 974.303 221.059 

       (*) referente aos meses de janeiro a maio. 
           Fonte: CPCP 
 

5.1.2. Caracterização Socioeconômica dos Piscicultores 

 

De acordo com a Figura 15, 96% dos piscicultores entrevistados eram do sexo 

masculino e apenas 4% do sexo feminino. 
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Figura 15 – Freqüência relativa do sexo dos piscicultores entrevistados na comunidade Curupati-Peixe. 

 

De acordo com a Tabela 02, dos 50 entrevistados, 70% encontravam-se com idade 

entre 20 e 40 anos, 22% tinham entre 41 e 60 anos e apenas 8% tinham acima de 61 anos. A 

idade média e desvio padrão dos piscicultores correspondem a 37,48 e 12,86 anos, 

respectivamente. Através dos dados é possível verificar uma alta presença de jovens no 

projeto. Isso pode estar relacionado com alguns fatos, tais como a atração que os jovens 
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sentem por novas atividades, necessidade de diversificar a renda familiar e o 

comprometimento das pessoas mais velhas com atividades tradicionais, principalmente 

agricultura. 

 

TABELA 02 – Distribuição da freqüência dos piscicultores entrevistados na Comunidade 
Curupati-Peixe, segundo a idade. 

Idade (Anos) Valor Absoluto (Entrevistados) Valor Relativo (%) 

20 – 40  35 70 

41 – 60  11 22 

61 – 80  4 8 

TOTAL 50 100 
           Fonte: Dados da pesquisa. 

O estado civil dos piscicultores entrevistados (Tabela 03) ficou distribuído entre 

casados (76%), solteiros (22%) e separados (2%). Esses resultados confirmam aqueles obtidos 

por Barreto (2004) na agricultura, que segundo o mesmo, o alto número de pessoas casadas 

reflete uma realidade de vida simples e pacata do interior, onde o sertanejo estabelece forte 

ligação com o lugar e mantém relações conjugais duradouras. 

 

TABELA 03 – Distribuição de freqüência dos piscicultores entrevistados na Comunidade 
Curupati-Peixe, segundo o estado civil. 

Estado Civil  Valor absoluto (entrevistados) Valor Relativo (%) 

Casado ou similar 38 76 

Solteiro  11 22 

separado 1 2 

Total 50 100 
        Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação ao número de filhos, 68%, ou seja, 34 piscicultores entrevistados têm 

menos de 3 filhos (Figura 16). A média do número de filhos entre os entrevistados foi 2 

filhos. Porém, esse dado mostrou-se diferente do número de dependente que teve uma média 

de 4,34 dependentes por piscicultor. Isso se deve ao fato das mulheres dependerem de seus 

maridos, além de outros parentes. A Figura 17 mostra que, em 60% das famílias, o número de 

dependentes varia de 3 a 5 pessoas.  
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Figura 16 – Freqüência relativa do número de filhos dos piscicultores entrevistados na comunidade Curupati-

Peixe. 
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Figura 17 – Freqüência relativa do número de dependentes da renda dos piscicultores do Curupati-Peixe. 

 

A grande maioria dos entrevistados, 94%, trabalham somente com a piscicultura e, 

apenas 6% exercem outras atividades, tais como pedreiro, comerciante e agricultor. Dos 

piscicultores entrevistados, 95% declararam que antes de se engajarem no projeto de 

piscicultura, trabalhavam na agricultura; e apenas 5% trabalhavam no comércio, cabeleireiro, 

pedreiro ou doméstica. 

Com relação à escolaridade dos piscicultores, a Figura 18 mostra que, 20% apenas 

sabem assinar o nome, ou seja, são semi-analfabetos, 26% têm o primário (ensino 

fundamental) incompleto e 26% tem o ensino médio incompleto, o que demonstra um nível 
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baixo de escolaridade. Através desses dados é possível identificar a taxa de alfabetizados dos 

piscicultores que é de 74%. Comparando esse dado com a taxa de alfabetização do Brasil e do 

Ceará, 88,2% e 77,3%, respectivamente, é possível observar que a taxa de alfabetização no 

Curupati-Peixe está abaixo da média nacional e estadual (IBGE, 2007).  

A expectativa é que o nível de escolaridade melhore devido à implantação de uma 

escola de ensino fundamental na comunidade após o seu reassentamento. Segundo Barreto 

(2004), os benefícios da educação se estendem à esfera da cidadania e a uma participação 

política mais consciente. Silva e Khan (1995) apud Barreto (2004), ao analisarem a 

importância educacional do agricultor rural, concluíram que este fator tem influência positiva 

no valor da produção, proporcionando aumento expressivo na eficiência técnica. 
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Figura 18 – Freqüência relativa da escolaridade dos piscicultores entrevistados da comunidade Curupati-Peixe. 

 

Com relação à renda dos piscicultores, esta tende a variar com a produção (Tabela 

01), como já foi citado anteriormente, o lucro é dividido igualmente entre os piscicultores. A 

renda dos piscicultores varia entre 2 e 3 salários mínimos, por exemplo, no mês de março a 

renda girou em torno de 1.200,00 reais devido a um incremento da produção. Segundo os 

respondentes, com aumento da renda, devido a nova atividade, o acesso à compra de remédio 

e ao lazer aumentaram. Dos 50 entrevistados apenas um não estava satisfeito com o projeto de 

piscicultura e todos afirmam que pretendem continuar na atividade. 
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5.1.3. Índice de Desenvolvimento Econômico-Social (IDES) 

 

O cálculo do IDES envolveu os seguintes indicadores econômico-sociais: 

educação, saúde, habitação, aspectos sanitários, lazer, renda e aquisição de bens duráveis.  

Na composição do IDES dos piscicultores do Curupati-Peixe (Tabela 04), observa-

se que o indicador com maior contribuição, 19,80%, foi a aquisição de bens duráveis, haja 

vista que muitos dos bens dessas famílias foram adquiridos após o envolvimento com a 

atividade aqüícola. O segundo indicador que mais contribuiu foi os aspectos sanitários com 

um valor relativo de 18,95%, esse fato deve-se à presença de fossa sépticas em todas as 

residências e ao tratamento da água, já que todas residências possuem água encanada e 

tratada. Apesar da atividade melhorar a renda dessas famílias o acesso a lazer nesta 

comunidade é escasso, pois esta dispõe apenas de uma quadra esportiva e o próprio açude 

como formas de lazer, esse dado é confirmado com o mais baixo valor absoluto do indicador 

lazer na composição do IDES, 6,79%. 

Com base nesses indicadores o IDES obtido teve valor de 0,707, o que caracteriza 

o projeto de piscicultura Curupati-Peixe, dentre as faixas apresentadas na seção 4.4.1., como 

médio nível de desenvolvimento econômico-social.   

 

TABELA 04 – Contribuição dos indicadores socioeconômicos na composição do IDES dos 
piscicultores do Curupati-Peixe.  
 

Indicador Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Educação 0,095 13,44 

Saúde 0,095 13,44 

Habitação 0,113 15,98 

Aspectos Sanitários 0,134 18,95 

Lazer 0,048 6,79 

Renda 0,082 11,60 

Bens Duráveis 0,140 19,80 

IDES 0,707 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os piscicultores do projeto dependem da mesma infra-estrutura disponível para a 

comunidade Curupati-Peixe. A comunidade dispõe de uma escola de ensino fundamental, o 

que garante o acesso à escola até a 9ª série, não sendo necessário o deslocamento das crianças 
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até a sede do município para estudar. O ensino médio somente é oferecido na sede de 

Jaguaribara, para onde os estudantes precisam se deslocar. Segundo dados da SEDUC, em 

2003, a taxa de escolaridade do município de Jaguaribara era de 100% para o ensino 

fundamental e apenas 25% para o ensino médio, enquanto o Estado do Ceará apresentava, na 

mesma época, uma taxa de 95,65% e 31,81%, respectivamente (IPECE, 2005). A baixa taxa 

de escolaridade equivalente ao ensino médio em Jaguaribara pode estar relacionada com o 

baixo nível de acesso ao ensino, determinado pelo pequeno número de escola de ensino médio 

disponível nas pequenas comunidades, situação esta em que se insere a Comunidade 

Curupati-Peixe. 

No quesito saúde, a comunidade conta com um posto de saúde (Figura 19), o qual 

oferece um atendimento em primeiros socorros, com enfermeiros e agentes de saúde. Porém, 

a comunidade reclama da baixa freqüência dos médicos no posto de saúde. Do total de 

piscicultores entrevistados, 58% mostraram-se insatisfeitos com o atendimento médico. 

Segundo dados da SESA, em 2003, 96,33% das crianças de 0 a 11 meses, com vacinas em 

dia, estavam sendo acompanhadas pelo Programa Agentes de Saúde do PSF. Ainda segundo a 

SESA, o município de Jaguaribara conta com apenas 9 médicos para atender toda a 

população, o que equivale a 0,11 médicos/100hab, ligeiramente abaixo da média para o 

Estado do Ceará, 0,14 médicos/100hab. Este indicador evidencia a grave deficiência de 

médicos no Estado por não atender à recomendação da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) de 1 médico para cada 100 habitantes.  

Com relação ao número de leitos, o município conta com 2,62 leitos/1000hab, 

portanto, acima da média estadual que apresenta 2,11 leitos/1000hab, porém, abaixo do 

número recomendado pela OMS, 5 leitos por 1000 habitantes. No que diz respeito à taxa de 

mortalidade infantil, o município de Jaguaribara encontra-se em melhor posição que a média 

do Estado do Ceará, estes com 7,19% e 22,30 %, respectivamente. 

 



 87

 
Figura 19 – Posto de Saúde da Comunidade Curupati-Peixe (Fonte: Foto da autora de 06/04/2007). 

 

Com relação à infra-estrutura habitacional, a comunidade Curupati-Peixe é 

composta por 134 casas (Figura 20), as quais são padronizadas, haja vista a comunidade se 

tratar de um assentamento. As ruas não possuem calçamento, apresentam apenas a terra 

batida. Verificou-se que algumas casas já apresentam algumas diferenças estruturais devido a 

reformas realizadas após a sua entrega pelo Governo Federal à comunidade. As casas foram 

construídas de alvenaria e estão ligadas à rede de energia elétrica.  

 

 
Figura 20 – Casas da comunidade Curupati-Peixe (Fonte: Fotografia da autora de 06/04/2007). 

Com relação às condições sanitárias, todas as casas possuem fossa séptica. Porém, 

segundo os entrevistados, o destino dado ao lixo domiciliar é precário. Isto porque a coleta 
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domiciliar, realizada pela prefeitura é falha, fazendo com que os moradores sejam obrigados a 

queimar e enterrar o lixo. Constatou-se também a falta de informação dos moradores sobre a 

forma correta de manuseio do lixo. Tal situação pode resultar em conseqüências danosas à 

saúde da população e ao meio ambiente. Observou-se ainda que, todas as casas são 

abastecidas por água tratada e encanada. 

Na questão de infra-estrutura para lazer, a comunidade conta apenas com uma 

quadra de esportes (Figura 21), onde também acontecem as eventuais festas. Ou seja, a 

disponibilidade de equipamentos de lazer é restrita.  

 
Figura 21 – Quadra de esportes da Comunidade Curupati-Peixe.  

(Fonte: Fotografia da autora de 06/04/2007). 
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De acordo com a Figura 22, o tipo de lazer mais citado foi, assistir televisão, com 

41,1%; logo em seguida vem, ir a festas e jogar futebol, com iguais valores de 20,5%. Dos 

entrevistados, 8,22% responderam não ter nenhum tipo de lazer, enquanto ir ao açude, viajar e 

almoços familiares, tiveram os seguintes valores, 5,47%, 1,37% e 2,74%, respectivamente. 
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Todos os piscicultores entrevistados declararam se encaixar na segunda categoria 

de renda, obtendo uma renda média que varia de um a três SM. A grande maioria dos 

piscicultores, 94% entrevistados, sustentam suas famílias apenas com a renda proveniente da 

piscicultura, apenas três respondentes afirmaram exercer outra atividade como: pedreiro, 

comerciante e agricultor. 

Com relação à aquisição de bens, a maioria dos entrevistados, 94% possuem uma 

quantidade razoável de bens pertencentes ao grupo 3, tais como geladeira e antena parabólica 

e, alguns até possuem moto. Esse fato ajudou tal indicador a contribuir significativamente na 

contabilização do IDES. 

Figura 22 – Freqüência relativa dos tipos de lazer citados pelos piscicultores 
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A contribuição dos indicadores para a formação do IDES também pode ser 

observada na Figura 23. No eixo deste estão dispostos os indicadores e no raio encontram-se 

os valores que cada indicador pode assumir, ou seja, quanto mais próximo da borda maior a 

contribuição do indicador. Na Figura 23 é visível a alta participação dos indicadores 

“aquisição de bens duráveis” e “aspectos sanitários”, enquanto a menor contribuição é 

atribuída ao indicador “lazer”. 
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Figura 23 – Contribuição dos indicadores na composição do IDES.
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5.1.4. Índice de Capital Social (ICS) 

 

O uso do ICS neste trabalho teve como objetivo avaliar a organização social 

voltada para a piscicultura, em particular os aspectos de confiança, normas e sistemas, que 

contribuem para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas, na 

formação do capital social. Este tem uma importância decisiva na prosperidade econômica de 

um lugar. 

De acordo com a Tabela 05, o indicador referente à apreciação e votação de todas 

as sugestões teve a menor contribuição, apenas com 9,66%, na formação do ICS. O indicador 

que mais contribui foi a participação ativa, com 17,57%. O capital social obtido foi igual a 

0,797, que caracteriza o Projeto Curupati-Peixe como pertencente à classe de nível de 

acumulação de capital social médio.  

 

TABELA 05 – Contribuição dos indicadores de capital social na composição do ICS dos 
piscicultores do Curupati-Peixe.  
 

Indicador Valor Absoluto Valor Relativo (%)

Participação ativa 0,140 17,57 

Sugestões 0,100 12,55 

Apreciação das sugestões apresentadas  0,120 15,06 

Apreciação e votação de todas as decisões 0,077 9,66 

Execução das decisões 0,120 15,06 

Participação da escolha dos líderes 0,114 14,30 

Aprovação de investimentos nas reuniões  0,126 15,80 

ICS 0,797 100,00 
 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O indicador que mais contribuiu na formação do ICS, participação ativa dos 

piscicultores nas reuniões da CPCP, foi obtido devido ao alto número de respondentes, 98%, 

que afirmaram participar ativamente das reuniões. Sabendo que as reuniões dos conselhos 

acontecem semanalmente, enquanto as assembléias são mensais.  

Dos piscicultores entrevistados, 70% afirmaram oferecer sugestões durante as 

reuniões. Um número elevado de piscicultores, 46% deles afirmaram que nem todas as 

decisões tomadas pela cooperativa são apreciadas em reuniões. Porém, 84% dos respondentes 

afirmaram que as decisões tomadas são executadas. Enquanto a escolha dos líderes contou 
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com a participação de 80% dos entrevistados, sabendo que, os que não participaram se tratam 

dos novos cooperados que se associaram após a escolha dos líderes. Segundo 88% dos 

respondentes, os investimentos realizados pela cooperativa são aprovados em reuniões.  

A Figura 24 permite a visualização da contribuição dos indicadores para a 

formação do ICS, nesta evidencia-se a contribuição elevada do indicador “participação ativa” 

e a baixa contribuição do indicador “apreciação e votação de sugestões nas reuniões”.                     
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Figura 24 – Contribuição dos indicadores na composição do ICS. 



 93

5.2. Análise do Subsistema Tecnológico 

 

Neste sub-capítulo são analisados os dados referentes aos aspectos tecnológicos 

relacionados à piscicultura, estes encontram-se inseridos no Índice Tecnológico (IT). Além 

disso, são discutidas questões tecnológicas do cultivo, descritas a seguir. 

O projeto conta com uma área de aproximadamente 3 hectares, com 385 tanques-

rede de 4m3 cada, sendo 30 tanques-berçário. A produção em tanques-rede se caracteriza 

como um sistema de produção superintensivo, no qual os peixes são confinados em altas 

densidades, em estruturas dimensionadas para que permitam grandes trocas de água com o 

ambiente onde estão implantadas (TEIXEIRA, 2003 apud SILVA, 2001). O cultivo de peixes 

em tanques-rede é atualmente uma das formas mais intensivas de cultivo praticado no Brasil. 

Principalmente no Ceará, tem se tornado bastante popular, devido ao fácil manejo e rápido 

retorno a investimento (CHRISTENSEN, 1989 apud SILVA, 2001). 

A espécie cultivada no projeto Curupati-Peixe é a Oreochromis niloticus (tilápia 

do Nilo). Os alevinos desta espécie são adquiridos de diferentes fornecedores, os quais são 

transportados até o projeto por sacos plásticos ou por meio de "transfish", todos com pesos 

médios de 0,5 a 19 gramas, onde são estocados em tanques-berçário e são mantidos nestes 

tanques por um período de 50 a 60 dias. Após esse período, estes peixes são estocados em 

tanques-rede para engorda, por um período de 21 semanas e são despescados quando atingem 

uma média de 800 g. Durante todo o período de engorda, os peixes são alimentados com 

rações balanceadas, contendo 50, 40, 35 e 32% de proteína bruta nas diferentes faixas do 

cultivo. Na fase da larvicultura contatou-se uma mortalidade de 20%, e na engorda uma 

mortalidade de 2%. Este resultado implica em uma produtividade de 20 toneladas mês para 

uma densidade de 800 a 1000 peixes por tanque-rede. Alves (2005), realizou análises físico-

químicas da água do açude (Tabela 06), em novembro de 2005, e verificou que essas 

estiveram sempre dentro dos padrões ideais para criação de peixes. 
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TABELA 06: Parâmetros físico-químicos da água do Açude Castanhão na Área do Projeto 
Curupati-Peixe.  

PONTOS DE AMOSTRAGEM PARÂMETROS 
01 02 

Turbidez (uT) 2 1,8 
Cor (uH) 15 15 
pH 7,99 7,99 
Cloretos (mg/l) 33 36 
Cloro residual (mg/l) Ausente Ausente 
Sulfatos (mg/l) 0,41 2,63 
Ferro (mg/l) 0,23 0,1 
Manganês (mg/l) 0,02 0,03 
Nitrito (mg/l) Ausente Ausente 
Nitrato (mg/l) 1,88 3,75 
Amônia (mg/l) 0,01 0,01 
Sólidos totais (mg/l) 151 156 
Alumínio (mg/l) 0,12 0,11 
DBO (mg/l) 5 3 
Salinidade (%o) 0,3 0,3 
Dureza Total em CaCO3 80,0 80,0 

              Fonte: ALVES (2005). 

A alimentação (arraçoamento) é fornecida de acordo com os dados obtidos na 

biometria, ou seja, o peso dos peixes é que define qual o tipo de ração, o número de vezes a 

ser fornecida e a quantidade. Com base nos requerimentos nutricionais da tilápia do Nilo, as 

rações foram escolhidas, adequadamente, sob os pontos de vista do teor de proteína, tamanho 

da partícula (granulometria), tipo (extrusada ou não) e forma da ração (pó ou grão), visando 

um rápido crescimento dos peixes cultivados (ALVES, 2005). 

Durante a fase da engorda, a ração é ministrada de 2 a 5 vezes (variando de acordo 

com o tamanho do peixe), diariamente, em horários pré-determinados na faixa de 8 às 16 

horas. A taxa de conversão alimentar média gira em torno de 1,76: 1, no final do período de 

21 semanas. Durante o cultivo são realizadas 3 repicagens: a primeira, com peixe de 30 g, a 

segunda com 250 g, e a terceira para a venda. 

Antes da venda, o peixe sofre apenas evisceração e é colocado no gelo para a 

viagem. A comercialização do pescado é feita por atravessador, que leva o pescado para o 

Mercado do Carlito Pamplona, em Fortaleza. 
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5.2.1. Índice Tecnológico (IT) 

 

Calculando o índice tecnológico obtém-se um valor de 0,407, o que classifica o 

cultivo como médio nível do indicador tecnológico, caracterizando-o como de média 

sustentabilidade tecnológica. Os indicadores que mais contribuíram para a composição deste 

índice foram aqueles que tiveram maior peso e resposta SIM, ou seja, o indicador VIII, que 

refere-se ao volume de pesquisas e o indicador IX, que trata do baixo custo do 

desenvolvimento tecnológico a pesquisa da atividade.  

No quadro 02 encontra-se a descrição resumida do indicador, o seu peso, que varia 

de zero a três (0 a 3) de acordo com a sua importância quanto a sustentabilidade tecnológica 

da atividade, seu escore que pode ser zero (se a resposta é não) ou um (se a resposta é sim) e 

uma breve justificativa para o escore obtido. Sabendo que os pesos e as justificativas são 

baseadas nos dados obtidos dos pesquisadores, professores e técnicos ligados a aqüicultura 

(Anexo 3), além de considerações de Arana (1999). 

INDICADOR PESO ESCORE/ 
RESPOSTA 

JUSTIFICATIVA 

I. Facilidade de 
reprodução da tecnologia 

2 0 (NÃO) Poucas linhas de crédito bancário 
específicas.  

II. Tratamento de 
efluentes 

2 0 (NÃO) Não há tratamento de efluentes, o que 
pode vir a causar eutrofização do 
Açude. 

III. Espécies de baixo 
nível trófico  

2 1 (SIM) A espécie cultivada pertence a um 
baixo nível trófico. 

IV. Alimento natural 1 0 (NÃO) Como se trata de sistema intensivo 
não há como manter o cultivo com 
alimento natural  

V. Alevino facilmente 
produzido 

2 1 (SIM) Produção de fácil manejo. 

VI. Possibilidade de 
policultivo 

1 1 (SIM) Há possibilidade já tanques-rede 
tratam-se de ambientes relativamente 
controláveis 

VII. Insumos 
conseguidos localmente 

3 0 (NÃO) Alguns equipamentos e insumos não 
estão disponíveis localmente. 

VIII. Volume de 
pesquisas 

3 1 (SIM) A espécie e o sistema de cultivo 
contam com amplas pesquisas  

IX. Desenvolvimento 
tecnológico Barato 

3 1 (SIM) Este sistema e espécie exigem 
tecnologias baratas e são de fácil 
desenvolvimento.  

IT 0,407 
Quadro 02 – Informações sobre os indicadores tecnológicos.                                    Fonte: Dados da Pesquisa. 
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A situação da piscicultura quanto a cada indicador será descrita abaixo. 

 

I. A tecnologia é facilmente reproduzível e pode ser apropriada democratimente 

por diferentes usuários? 

NÃO. A tecnologia é apenas reproduzível quando se conta com linhas de crédito 

bancário específicas. Entretanto, quando o crédito está ausente esta tecnologia pode ser 

praticada apenas por grupos sociais de alto poder econômico. Sabendo que neste trabalho não 

foi feita uma análise detalhada do setor financeiro para aqüicultura. Portanto, não se pode 

avaliar a contribuição desse fator para a sustentabilidade econômica do projeto. 

   

II.  Existem tecnologias disponíveis para o tratamento dos efluentes? 

NÃO. Em vista que o cultivo em tanque-rede não gera efluentes, não há 

necessidade deste tipo de tecnologia. Porém, no caso do acúmulo de sedimentos e eventual 

eutrofização, segundo Arana (1999), não se conhece nenhuma técnica que torne reversível 

este processo. Resta apenas determinar, por meio de sofisticados modelos analíticos, a 

capacidade de carga do ambiente. A correta determinação da capacidade de carga do 

ecossistema é decisiva para prevenir futuros problemas com a sobrecarga.  

 

III. São usadas espécies de baixos níveis tróficos? 

SIM. De acordo com Lopez-Fanjul e Toro (1990) apud Rocha e Carneiro (2003), a 

denominação tilápia se enquadra em um conjunto de espécies herbívoras do gênero 

Oreochromis (família Cichlidae), portanto sendo espécies de baixos níveis tróficos. 

 

IV. Os cultivos podem ser sustentados pelo alimento natural existente no meio? 

NÃO. Nos sistemas intensivos ou semi-intensivos de alta densidade, o alimento 

natural não é suficiente, sendo necessário o uso de ração balanceada. 

 

V. O alevino pode ser facilmente produzido? 

SIM. Apesar de ter um custo alto, a produção de alevinos é de fácil manejo. 
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VI. A tecnologia admite a possibilidade de policultivo? 

SIM. Pelo fato de os tanques-rede serem ambientes relativamente controláveis, 

existem excelentes possibilidades para a realização de policultivos com outras espécies de 

peixes lacustres. 

 

VII. Os insumos necessários a todas as fases de produção podem ser conseguidos 

localmente? 

NÃO. Tanto a larvicultura quanto a engorda necessitam de equipamentos e 

insumos que são produzidos fora da região ou país. 

 

VIII. A atividade conta com abundante volume de pesquisa a respeito da espécie e dos 

aspectos tecnológicos dos cultivos? 

SIM. A espécie Oreochromis niloticus conta com uma enorme quantidade de 

dados científicos acerca dos diferentes aspectos do seu cultivo. Além disso, é cada vez maior 

o número de trabalhos científicos a cerca da produção de tilápia em tanques-rede. 

 

IX. A pesquisa para o desenvolvimento tecnológico é barata? 

SIM. Como já foi citado acima, esta espécie e este tipo de cultivo são os 

responsáveis por boa parte da produção científica publicadas em revistas especializadas no 

setor da aqüicultura. Entre estas pesquisas estão algumas a fim de melhorar a tecnologia dos 

tanques-rede empregados nesses cultivos. 
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5.3. Análise do Subsistema Ambiental 

 

Esta seção começa com as respostas dos entrevistados em relação ao seu grau de 

envolvimento e preocupação com o meio ambiente. Dos piscicultores entrevistados, 98% 

acham importante preservar o meio ambiente e afirmam que a chegada do projeto à 

comunidade melhorou a consciência ambiental dos moradores, devido à relação que os 

piscicultores passaram a ter com o ambiente, principalmente com água. Segundo os 

entrevistados, eles dependem muito da água e por isso não a poluem e até a protegem. Porém, 

apesar de saber a importância da preservação apenas, 46% dos piscicultores entrevistados 

encontram-se muito preocupados com a situação ambiental catastrófica do planeta. Segundo 

comentários de alguns piscicultores os problemas ambientais estão acontecendo em outros 

lugares e não atingirão a comunidade. 

Logo a seguir são analisados os dados referentes aos aspectos ambientais 

relacionados à piscicultura, os quais serviram de base para o cálculo do Índice de Ambiental 

(IA). 

 

5.3.1. Índice Ambiental (IA) 

 

Calculando o índice ambiental obtém-se um valor de 0,500, o que classifica o 

cultivo como médio nível do indicador ambiental, caracterizando-o como de média 

sustentabilidade ambiental. O indicador que mais contribuiu para a composição deste índice 

foi o de maior peso, ou seja, o indicador IV, que refere-se ao risco de eutrofização, enquanto o 

indicador II, que trata do processo ser viabilizado sem o uso de energia elétrica ou fóssil, o 

que menos contribuiu, sendo o único com peso um (1) (Quadro 03). 

No Quadro 03 encontra-se a descrição resumida do indicador, o seu peso, que 

varia de zero a três (0 a 3), seu escore que pode ser zero (se a resposta for não) ou um (se a 

resposta for sim) e uma breve justificativa para o escore obtido. Sabendo que os pesos e as 

justificativas são baseadas nos dados obtidos dos pesquisadores, professores e técnicos 

ligados a aqüicultura (Anexo 3), além de considerações de Arana (1999). 
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INDICADOR PESO ESCORE/ 
RESPOSTA JUSTIFICATIVA 

I. Uso racional dos 
recursos naturais  

2 1 (SIM) Baixo risco de eutrofização e não 
destruição da cobertura vegetal. 

II. Viabilidade sem 
energia elétrica ou fóssil  

1 1 (SIM) No projeto Curupati-Peixe não há 
energia elétrica mesmo assim é viável. 

III. Nenhuma destruição 
de cobertura vegetal  

2 1 (SIM) Para cultivo em tanques-rede não é 
necessária destruição de cobertura 
vegetal. 

IV. Baixo risco de 
eutrofização 

3 1 (SIM) Baixo risco de eutrofização se 
comparado com outras atividades. 

V. Baixo risco de 
poluição química 

2 1 (SIM) Nenhum risco, pois não foi verificado 
caso de doença no cultivo. 

VI. Normatização 
ambiental legal  

3 0 (NÃO) Isso se deve ao fato de a legislação no 
Ceará ainda estar em andamento. 

VII. Espécie nativa 3 0 (NÃO) A tilápia do Nilo já está adaptada. 

VIII. Patógenos forâneos  2 1 (SIM) Espécie aclimatada a mais de 30 anos. 

IA 0,500 
Quadro 03 – Informações sobre os indicadores ambientais.                                      Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Cada indicador e suas respectivas respostas serão descritos abaixo. 

I. A tecnologia usa racionalmente os recursos naturais? 

Arana (1999) afirma que esta questão não pode ser respondida sem antes definir o 

que é “uso racional dos recursos naturais”. O mesmo autor diz que uma tecnologia é racional 

quanto menor é a sua capacidade de poluir o meio ambiente, quanto menos transforma 

ecossistemas existentes e quanto maior é o seu retorno social. Com base na descrição do autor 

a resposta é SIM. É possível verificar que o cultivo em tanque-rede usa racionalmente os 

recursos, já que há um baixo risco de eutrofização, não houve destruição de cobertura vegetal 

e o seu retorno socioeconômico é alto, como vimos na seção 5.1.3., na Tabela 04.  

 

II. O processo de produção pode ser viabilizado sem o uso de energia elétrica ou 

fóssil? 

SIM, pois o Projeto de Piscicultura Curupati-Peixe não possui energia elétrica nas 

instalações da cooperativa e nem no próprio cultivo, embora esta seja importante durante a 

noite para segurança do cultivo.  
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III. Os cultivos podem ser realizados sem a destruição de algum tipo de cobertura 

vegetal? 

SIM. Pois o cultivo é realizado no próprio açude e a destruição de cobertura 

vegetal foi realizada em uma pequena área apenas para as instalações da cooperativa.  

 

IV. O sistema de cultivo empregado é ambientalmente seguro no sentido de 

oferecer pouco ou nenhum risco de eutrofização dos ambientes aquáticos naturais? 

SIM. Embora exista muita polêmica sob os cultivos em tanque-rede, com relação 

ao uso intensivo de ração e às fezes dos peixes acumuladas no fundo do açude, o risco de 

eutrofização que esta atividade exerce sob um ecossistema é baixa se comparado com outras 

atividades. Segundo Moíses de Oliveira11, professor do Departamento de Engenharia de Pesca 

da UFC, levando em consideração que as rações têm um valor de 0,6% a 0,9% de fósforo em 

sua composição e uma taxa de conversão alimentar de 1:6, isto irá gerar 9 kg de fósforo por 

tonelada de peixe. Sabendo que a legislação da Agencia Nacional de Água prevê um limite de 

11 kg de fósforo/tonelada de peixe. Ainda segundo o Professor Moíses, a produção de esgoto 

bruto12 de uma população de 5.000 habitantes produz, aproximadamente 5.000 kg de 

fósforo/Km2/ano e  uma área agrícola de 10 km2 gera em torno de 50 kg de fósforo/Km2/ano. 

Ou seja, diante de tantas atividades que geram eutrofização em corpos d’água a piscicultura 

em tanque-rede é aquela que menos oferece risco de eutrofização.  

 

V. Os sistemas de cultivo são ambientalmente seguros no sentido de não oferecer 

risco de poluição do ambiente aquático com substâncias químicas? 

SIM. Segundo o presidente da cooperativa, Francisco Lopes, não foi verificado 

nenhum tipo de enfermidade até então, logo não houve a necessidade do uso de substâncias 

químicas. 

 

                                                 
11 Comunicação pessoal – Informação obtida durante a entrevista para atribuição de pesos para os indicadores 
ambientais e tecnológicos.  
12 Segundo o IBGE um habitante gera 1,2 kg de fósforo/ano. 
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VI. A implantação dos cultivos encontra-se normatizada por alguma estrutura legal 

ambiental? 

NÃO. Pelo caráter recente desta atividade, não há ainda no Ceará nenhuma 

legislação que regulamente esta atividade, mas já está em andamento a criação de uma lei 

específica para atividades nos açudes do nordeste, através da SEMACE. No Brasil, o sistema 

de tanque-rede só começou a ser desenvolvido com maior intensidade, a partir da década de 

1990 (ZIMMERMAN,1993). Segundo Tiago e Gianesella (2003), no que diz respeito ao 

licenciamento ambiental da aqüicultura um dos maiores problemas em relação aos 

licenciamentos é o fato de que faltam instrumentos específicos, incentivadores ou 

desincentivadores, que auxiliem e assegurem um desenvolvimento sustentável da aqüicultura 

e promovam a proteção ambiental. 

 

VII. São usadas espécies nativas? 

NÃO. A espécie cultivada é a Oreochromis niloticus (tilápia do Nilo). Segundo 

Silva (2001), a primeira vez que a espécie Oreochromis niloticus foi introduzida no nordeste 

brasileiro foi em 1971, porém somente em 1973 ela foi usada pelo DNOCS para o 

povoamento dos açudes nordestinos.  

Desde que foi introduzida no Brasil e após ser confirmada como o maior fracasso 

da nossa piscicultura nas últimas décadas, a espécie tilápia do Congo foi considerada 

indesejável e até mesmo uma praga devido a sua rápida proliferação. Depois de décadas, uma 

nova espécie de tilápia reapareceu nos viveiros brasileiros, bem como em dezenas de outros 

países embaladas por novas tecnologias, manejos e sofisticadas seleções genéticas capazes de 

estimular seus atuais criadores (CARVALHO FILHO,1995 apud MARENGONI, 2004). 

Desde 2002 a tilápia do Nilo, está sendo reintroduzida em nosso estado, através do DNOCS 

que foi buscar na Tailândia lotes puros de tilápia. Esta espécie vem alavancando grandes 

empreendimentos de piscicultura já que é tão bem aceito no mercado internacional. 

(LOVSHIN, 1997). A tilápia é o segundo grupo de peixes produzidos pela aqüicultura no 

mundo (atrás das carpas e a frente dos salmonídeos), somente a tilápia do Nilo foi responsável 

por uma produção de 1.703.125 toneladas (TACON, 2007). 
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VIII. O cultivo é seguro quanto a impossibilidade de introdução de patógenos 

forâneos? 

SIM. Apesar da espécie Oreochromis niloticus ser exótica ela já foi introduzida no 

Brasil há muito tempo e esse risco não existe mais. 

 

5.4. Índice de Sustentabilidade 

 

O índice de sustentabilidade foi calculado sabendo que cada indicador tem o 

mesmo peso, ou seja ¼, na formação do valor índice de sustentabilidade (IS). Isso pode ser 

verificado na Tabela 07 onde são apresentados os índices avaliados. O valor encontrado foi 

0,603, o que caracterizou o cultivo como de média sustentabilidade. O subsistema 

Econômico-Social foi o que mais contribuiu na composição do IS, com os índices IDES e 

ICS, totalizando 62,38%, o subsistema ambiental contribuiu com 20,74% e o subsistema 

tecnológico, o que menos contribuiu, com apenas 16,88%. 

 

TABELA 07 – Valores e contribuição dos índices na formação do IS. 

Subsistema ÍNDICES VALORES CONTRIBUIÇÃO 
(%) 

IDES 0,707 29,32 Econômico-
Social ICS 0,797 33,06 

Tecnológico IT 0,407 16,88 

Ambiental IA 0,500 20,74 

 IS 0,603 100,00 
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A contribuição de cada indicador é mais bem visualizada através da Figura 25, que 

se encontra logo abaixo. Nesta figura evidencia-se a contribuição elevada do IDES e do ICS, 

ambos do subsistema Econômico-Social, e a baixa contribuição do IA. 
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Figura 25 – Contribuição dos índices na composição do IS. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Os resultados mostram que, o projeto de piscicultura Curupati-Peixe trouxe 

benefícios para a comunidade no tocante a geração de emprego e renda, com uma renda 

variando entre 2 a 3 salários mínimos, o que é confirmado através do dado que mostra um 

aumento na aquisição de bens duráveis e reformas das casas dos piscicultores cooperados da 

CPCP, após o engajamento na piscicultura.  

Com relação à comunidade, seus habitantes vivem em boas condições de vida, 

entre os fatores que se pode destacar está o tipo de construção das casas, todas de alvenaria, 

com fossa séptica e com energia elétrica. O acesso à escola até o nível fundamental é atestado 

com a presença de uma escola na própria comunidade. Porém, para ter acesso à escola de 

nível médio os alunos têm que se deslocar para sede do município de Jaguaribara. 

No aspecto relacionado à saúde, a comunidade dispõe de um posto de saúde, mas 

com pouca infra-estrutura, já que, raramente, os médicos visitam esta comunidade, o 

atendimento é realizado apenas por enfermeiras e agentes de saúde. 

Com relação ao destino dado ao lixo domiciliar a comunidade enfrenta outro 

problema. A coleta domiciliar realizada pela prefeitura é falha e a falta de informação leva os 

moradores a optarem por formas simples de se livrar do lixo domiciliar que podem trazer 

conseqüências danosas à saúde da população e ao meio ambiente. O lazer é outro ponto 

delicado para esta comunidade que tem acesso apenas a uma quadra de esporte. Fica 

comprovado que os piscicultores praticamente não têm infra-estrutura de lazer para aliviar 

suas tensões.   

Embora os piscicultores tenham alguns contratempos, citados acima, o Índice de 

Desenvolvimento Econômico-Social foi relevante (IDES= 0,707), o que a caracterizou um 

médio nível de desenvolvimento econômico–social. 

A fundação da Cooperativa para gerir o projeto tornou os piscicultores mais 

entrosados entre si e com a piscicultura, o que pode ser verificado no elevado índice de 

Capital Social (ICS= 0,797). A cooperativa possui uma alta organização do trabalho e os 

lucros são divididos igualmente entre todos. Outro fato importante é a satisfação de 98% dos 

piscicultores entrevistados com a piscicultura, onde 100% afirmam que pretendem continuar 

na atividade. 

No aspecto tecnológico obteve-se um valor de 0,407, o que classifica o cultivo 

como nível do indicador tecnológico médio, caracterizando-o como de média sustentabilidade 

tecnológica.  Os aspectos que mais contribuíram para isto foram: a falta de credito específico 
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para a piscicultura caracterizando a atividade como de difícil reprodução; a falta de 

tecnologias para o tratamento de efluentes e falta de insumos localmente para a produção da 

ração. 

Com relação ao aspecto ambiental o cultivo se mostrou bem colocado, no nível de 

média sustentabilidade ambiental (IA= 0,500). Este resultado teve como menor contribuição 

os seguintes indicadores: o fato de o cultivo não estar devidamente licenciado, que fique claro 

que esse processo não pôde ainda ser viabilizado devido a problemas de liberação de outorgas 

para o parque aqüícola pela COGERH. E também pelo fato de que a espécie utilizada não ser 

nativa, sendo isto irrelevante já que a espécie Oreochromis niloticus não representa mais 

nenhuma ameaça, por já ter sido introduzida no Brasil há várias décadas.    

Com a contribuição de todos os indicadores, já citados, obteve-se um índice de 

sustentabilidade do Projeto Curupati-Peixe na ordem de 0,603, o que caracterizou o projeto 

como de média sustentabilidade. Vale ressaltar que o projeto vem contribuindo para a 

ocupação e renda de pessoas que vivem no semi-árido nordestino caracterizado por pobreza e 

estagnação da economia, além de trazer dignidade a estas famílias.   

O desenvolvimento sustentável tem várias dimensões, dentre elas Sachs (1993) cita 

oito tipos de sustentabilidade. Embora este trabalho tenha abordado apenas quatro escopos da 

sustentabilidade, pode-se afirmar que o trabalho abordou os principais fatores que afetam a 

sustentabilidade do projeto Curupati-Peixe. Deve-se destacar ainda que a avaliação da 

sustentabilidade econômica não levou em consideração indicadores de viabilidade econômica, 

condições de mercado, questões institucionais. Em relação à sustentabilidade ambiental, não 

foram consideradas as informações relacionadas às condições físicas, químicas e biológicas 

da água, essenciais para uma avaliação mais ampla do contexto ambiental. 

Apesar disso foram estudados os fatores que afetam de forma marcante a 

sustentabilidade da piscicultura, dando atenção especial aos fatores socioeconômicos, 

tecnológicos e ambientais locais, já que se trata de um estudo de caso. Sabendo que a 

contribuição socioeconômica de uma atividade inserida no semi-árido nordestino é relevante 

por gerar ocupação e renda para populações tão sofridas desta área, sem esquecer que a 

preservação do meio ambiente é fator primordial para continuação da atividade ao longo do 

tempo e assim continuar contribuindo para melhoria de vida das comunidades carentes. 
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7. SUGESTÕES  

 

Com base no estudo desenvolvido e nos resultados obtidos no presente trabalho, 

sugere-se, como recomendação para futuros trabalhos, alguns temas tais como: 

• Analisar as condições químicas, físicas e biológicas da água do Açude 

Castanhão, como meio de investigar os possíveis impactos da aqüicultura para os ambientes 

aquáticos; 

• Analisar os aspectos puramente econômicos, questões institucionais e de 

mercado da piscicultura no Estado do Ceará; 

• Realizar estudos mais aprofundados a respeito da assistência técnica e créditos 

especiais para aqüicultura, e finalmente: 

• Sugere-se identificar os empreendimentos que têm como atividade a 

piscicultura e analisar a cadeia de produção dessa atividade. 
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ANEXO 1 
ENTREVISTA SOBRE O PERFIL SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL DOS 

PRODUTORES DE TILÁPIA DA COMUNIDADE CURUPATI, JAGUARIBARA-
CE. 

 

Questionário n°: _____             Data: ___/___/____ 

Entrevistador: _______________________ 

 

1. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DO PRODUTOR 

1. Sexo:          (   ) Masculino         (   ) Feminino 

2. Idade___________ 

3. Qual seu estado civil? 

(   ) Solteiro                                        (   ) Casado 

(   ) Viúvo                                           (   ) Outro 

4. Tem filhos? 

(   ) Sim                   (   ) Não   

       Se Sim, quantos? ________________ 

5. Contando com você, quantas pessoas moram na sua casa?  ___________________ 

6. Quantas pessoas dependem de sua renda? __________________ 

7. Há quanto tempo trabalha com a piscicultura? _____anos. 

8. Trabalha apenas com a piscicultura? 

(   ) Sim                   (   ) Não   

      Caso a resposta seja não, qual (is) outra (s) atividade (s)?________________________ 

       _____________________________________________________________________ 

9. Há quanto tempo está na cooperativa? _____ anos. 

10. Qual atividade exercia antes de ser associado? 

(   ) pescador                                      (   ) comerciante 

(   ) agricultor                                     (   ) Indústria 

(   ) Outra __________________________  
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2. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

A. Educação 

 2.1.Nível de escolaridade: 

(   ) Nunca estudou                             (   ) 1° Grau incompleto 

(   ) Apenas assina o nome                 (   ) 1° Grau completo 

(   ) Primário incompleto                    (   ) 2° Grau incompleto 

(   ) Primário completo                       (   ) 2° Grau completo 

 2.2. Está estudando atualmente?  

(   ) Sim                   (   ) Não   

            Se a resposta for sim, qual curso? _______________________________________ 

 

B. Saúde 

 2.3. Tem acesso à postos de saúde na sua comunidade? 

(   ) Sim                   (   ) Não   

 2.4. Considera o posto de saúde da sua comunidade (cidade) satisfatório? 

(   ) Sim                   (   ) Não   

 2.5. A sua atual renda permite maior acesso à compra de remédios (se necessário)? 

(   ) Sim                   (   ) Não   

 

C. Habitação 

 2.6. Tipo de construção da residência é: 

(   ) Casa de taipa ou madeira 

(   ) Casa de tijolo  

 2.6. Fez algum tipo de reforma em sua casa depois que passou a trabalhar na piscicultura? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

 2.7. Sua casa possui energia elétrica? 

(   ) Não. Qual tipo de energia utiliza? ________________ 

(   ) Sim 
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D. Aspectos sanitários 

 2.8. Qual o destino dado aos dejetos humanos? 

(   ) Jogado a céu aberto ou enterrado 

(   ) Levado à fossa ou rede de esgoto 

 2.9. Qual o tipo de tratamento dado à água para consumo humano? 

(   ) Nenhum tratamento 

(   ) Fervida, filtrada ou com hipoclorito de sódio 

 2.10. Destino dado ao lixo domiciliar 

(   ) Jogado ao solo ou queimado 

(   ) Enterrado ou recolhido através de coleta domiciliar 

  

E. Lazer 

 2.11. Passa momentos de lazer com a sua família? 

(   ) Sim                   (   ) Não   

 2.12. Que tipo de lazer mais gosta? 

(   ) assistir televisão                        (   ) viajar 

(   ) ir a festas                                   (   ) almoços que reúnem familiares  

(   ) jogar futebol                              (   ) outros _________________________ 

                     (   ) ir ao açude                                ___________________________________ 

 2.13. Acha que sua atividade como piscicultor (considerando aspectos como tempo e 

renda) possibilitou mais acesso às atividades de lazer? 

(   ) Sim                   (   ) Não   

 

F. Renda 

 2.14. Qual a sua renda familiar mensal? 

(   ) R < 1 SM 

(   ) 1 SM  ≤ R ≤ 3 SM 

(   ) R > 3 SM 

  2.15. Sua renda familiar é somente da piscicultura? 

(   ) Não                  (   )  Sim 
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G. Aquisição de bens duráveis 

 2.16. Quais os bens que o senhor possui? 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
(   ) rádio (   ) máquina de costura (   ) geladeira 
(   ) Ferro de engomar (   ) equipamento de som (   ) antena parabólica 
(   ) liquidificador (   ) televisão (   ) moto 
(   ) bicicleta (   ) fogão à gás  (   ) carro 

 

3. CAPITAL SOCIAL 

1. O Senhor participa ativamente das atividades com a cooperativa a qual está filiado? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

2. Nas reuniões o senhor apresenta sugestões? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

3. As sugestões apresentadas são apreciadas e aprovadas nas reuniões? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

4. Todas as decisões da cooperativa são apreciadas e aprovadas em reuniões? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

5.  As decisões tomadas em reuniões são efetivamente executadas pela diretoria? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

6. O senhor participou da escolha dos líderes da cooperativa? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

7. Os investimentos que a cooperativa realiza são submetidos e aprovados nas reuniões? 

(   ) Não                  (   )  Sim 
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4. ASPECTOS AMBIENTAIS 

1. Acha importante preservar o meio ambiente? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

2. Acha que a presença do projeto de piscicultura na sua comunidade melhorou a 

consciência ambiental da população? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

3. Qual o seu grau de preocupação com o meio ambiente? 

              (   ) Pouco preocupado 

              (   ) Muito preocupado 

 

5. ASPECTOS GERAIS 

1. Está satisfeito com sua atividade como piscicultor (em relação a atividade exercida 

anteriormente)? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

2. Pretende continuar na atividade de piscicultura? 

(   ) Não                  (   )  Sim 



 120

ANEXO 2 
ENTREVISTA SOBRE A COOPERATIVA DE PRODUTORES CURUPATI-

PEIXE (CPCP), JAGUARIBARA-CE. 
 

 

Data: ___/___/____ 

Entrevistador: _______________________ 

Nome do Entrevistado: _________________________ (Presidente da cooperativa) 

 

A. Informações sobre a cooperativa 

1. Quando foi fundada a cooperativa? ________/________ 

2. Quais os principais motivos que levaram a formação da cooperativa? 

________________________________________________________________________ 

3. Quais as atividades envolvidas na cooperativa? 

______________________________________________________________________ 

4. Há quantos piscicultores associados na cooperativa? _________________________ 

5. Todos estes piscicultores já estão trabalhando no cultivo? _____________________ 

       Se não, por qual motivo?_______________________________________________ 

6. Esta cooperativa possui regimento (   ) ou estatuto (   )?  

7. Esta cooperativa possui algum instrumento de registro? 

                  (   ) Nenhum                            (   ) Computador 

                  (   ) Ata de reunião                  (   ) Livro de freqüência  

                  (   ) Livro ou caderno de registro 

 

B. Questões Financeiras e Institucionais 

8. Existe algum tipo de assistência governamental ou não-governamental sendo prestada 

à esta cooperativa? 

                  (   ) Sim                                  (   ) Não  

8.1. Caso a resposta seja “Sim”, qual (is) instituição (s)?                

__________________________________________________________________ 

8.2. Que tipo de assistência vem sendo prestada? 

                  (   ) Financeira                         (   ) Social 

                  (   ) Técnica                             (   ) Outra ________________________ 

9. A cooperativa recebe algum tipo de recurso financeiro para o desenvolvimento da 

piscicultura? 
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                (   ) Sim                             (   ) Não 

11.1. Caso a resposta seja “Sim”, de que instituição (s)? 

__________________________________________________________________ 

10.   Existe algum de tipo de organização de tarefas na produção de peixe? 

                (   ) Sim                             (   ) Não 

11. Quais as responsabilidades e obrigações de cada piscicultor? 

________________________________________________________________________  

12. Como são distribuídos os benefícios entre os cooperados? 

________________________________________________________________________ 

13. Quais e quantos equipamentos e apetrechos a cooperativa possui? 

________________________________________________________________________ 

14. A cooperativa possui veículo próprio?  

                (   ) Sim                             (   ) Não 

15. Quais os tipos de despesas que a cooperativa assume? 

________________________________________________________________________ 

16. Quanto (em média) é o valor das despesas gerais por mês da cooperativa?                      

________________________________________________________________________ 

 

C. Conflitos de Uso 

17.  Existe algum tipo de problema ou conflito em relação à piscicultura? 

                (   ) Sim                             (   ) Não 

        Se a resposta for “sim”, quais?_________________________________________ 

18. Com relação à segurança do cultivo: 

18.1. Já ocorreu algum roubo?  (   ) Sim                 (   ) Não 

18.2. Já ocorreu a destruição das estruturas do cultivo?   (   ) Sim             (   )Não  

18.3. Existem pessoas responsáveis pela segurança do cultivo? (  ) Sim       (  )Não 
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D. Caracterização da produção 

19.  Qual o sistema de cultivo utilizado? _____________________________________ 

20. Qual (is) espécie (s) é (são) cultivadas? ___________________________________ 

21. Qual o número de estruturas atualmente? E qual a meta a ser atingida? 

___________________________________________________________________ 

22. Qual a densidade de peixes por estrutura?  _______________ peixes/ gaiola 

23. Qual a área total do cultivo? ____________m2 

24. Qual é área total outorgada? ____________ m2 

25. Qual a capacidade total de produção? ___________Toneladas 

26. De onde é obtido os alevinos? ___________________________________________ 

27. Quanto tempo os peixes levam para atingir o tamanho comercial? ______meses 

28. Quanto é obtido, em real, (em média) por quilo de peixe? ________R$/quilo 

29. Para quem é feita a comercialização do peixe? 

                (   ) Consumidor local                      (   ) restaurante locais 

                (   ) Intermediário (atravessador)     (   ) exportação 

                (   ) Outro _________________________ 

30. Como é feita a venda da produção?_______________________________________ 

31. O pescado sofre algum tipo de beneficiamento antes da venda? 

                (   ) Nenhum                            (   ) Congelamento 

                (   ) Evisceração                       (   ) Refrigeração 

                (   ) pré-cozimento                   (   ) outro ______________________________ 

 

E. Aspectos ambientais 

32. A tecnologia usa racionalmente os recursos naturais? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

33. O processo de produção pode ser viabilizado (realizado) sem o uso de energia elétrica 

ou fóssil? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

34. Os cultivos podem ser realizados sem a destruição de algum tipo de cobertura vegetal? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

35. Os sistemas de cultivo empregados são ambientalmente seguros no sentido de oferecer 

pouco ou nenhum risco de eutrofização dos ambientes aquáticos naturais? 

(   ) Não                  (   )  Sim 
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36. Os sistemas de cultivo são ambientalmente seguros no sentido de não oferecerem risco 

de poluição do ambiente aquático com substâncias químicas? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

37. A implantação dos cultivos encontra-se normatizada por alguma estrutura legal 

ambiental? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

38. São usadas espécies nativas? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

39. O cultivo é seguro quanto a impossibilidade de introdução de patógenos forâneos? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

 

F. Aspecto Tecnológico: 

40. A tecnologia é facilmente reproduzível e pode ser apropriada democratimente por 

diferentes usuários? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

41. Existem tecnologias disponíveis para o tratamento dos efluentes? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

42. São usadas espécies de baixos níveis tróficos? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

43. Os cultivos pode ser sustentados pelo alimento natural existente no meio? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

44. O alevino pode ser facilmente produzido? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

45. A tecnologia admite a possibilidade de policultivo? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

46. Os insumos necessários à todas as fases de produção podem ser conseguidos 

localmente? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

47. A atividade conta com abundante volume de pesquisa a respeito da espécie e dos 

aspectos tecnológicos dos cultivos? 

(   ) Não                  (   )  Sim 

48. A pesquisa para o desenvolvimento tecnológico é barata?  

(   ) Não                  (   )  Sim 
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G. Informações sobre a comunidade 

49. Quais os serviços educacionais presentes na comunidade? 

(   ) Ausência de escolas públicas ou comunitárias 

(   ) Escolas de cursos de alfabetização 

(   ) Escolas de ensino fundamental 

(   ) Escolas de ensino médio 

 

50. Quais os serviços de saúde presentes na comunidade? 

(   ) Ausência de atendimento médico e ambulatorial (ex. vacinação) 

(   ) Atendimento de primeiros socorros 

(   ) Atendimento por agente de saúde, enfermeiros em posto de saúde 

(   ) Atendimento médico 

 

51. Quais os tipos de infra-estrutura existente na comunidade que propicie o seu lazer? 

(   ) Não há nenhuma infra-estrutura de lazer 

(   ) Existência apenas de quadra esportiva (onde também acontecem as festas) 

(   ) Existência de campos de futebol ou ginásio esportivos e salões de festas   

(   ) Existência de salões de festas, campos de futebol e televisor 
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ANEXO 3 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - PRODEMA 

QUESTIONÁRIO PARA ESPECIALISTAS EM PISCICULTURA 
Pesquisadora: Sandra Carla Oliveira Nascimento 

Introdução: Este questionário faz parte do trabalho de dissertação intitulada “Avaliação da 
Sustentabilidade do Projeto de Piscicultura Curupati-Peixe no Açude Castanhão, Jaguaribara-Ce”, do 
curso de Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA/UFC. Os dados obtidos 
através deste questionário têm como finalidade estimar pesos para indicadores de sustentabilidade 
ambiental e tecnológica da piscicultura no Estado do Ceará, os quais serão utilizados para calcular 
um índice de desenvolvimento sustentável da piscicultura. 
Local: Data:______/______/_____ Questionário No.: 

Entrevistador(a): 

1. Dados Pessoais 

1.1. Nome: 

1.2. Instituição: 

1.3. Setor/Departamento: 

1.4. Cargo/Função: 

2. FORMAÇÃO 

2.1. Qual é seu nível de escolaridade? 

(    ) Ensino fundamental 
(    ) Ensino médio 
(    ) Graduação 
(    ) Mestrado  
(    ) Doutorado 

(    ) Pós-doutorado 
(    ) Especialização 
(    ) Outro 
Especificar: 
 

2.2. Em que você se formou na graduação? 

2.3. Em que você se formou no seu curso de pós-graduação de maio nível? 

 

2.4. Você tem publicação na área de piscicultura? (    ) sim      (    ) não 

2.5. Você participa de seminários, workshops ou congressos na área de piscicultura regularmente?  

(     ) sim     (     ) não 

3. ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

3.1. Você tem alguma forma de atuação no setor de piscicultura?  

(    ) sim    (    ) não 

3.2. Há quanto tempo você atua na área de piscicultura?   

3.3. Que tipo de atuação você desempenha na área de piscicultura? 

(    ) Pesquisa 
(    ) Ensino 
(    ) Gerenciamento 
(    ) Produção 
(    ) Comercialização 

(    ) Beneficiamento 
(    ) Elabora projetos 
(    ) Exportação 
(    ) Outro 
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4. INDICADORES AMBIENTAIS 

Atribua pesos para as questões abaixo, levando em consideração que se pretende avaliar a 
sustentabilidade ambiental de um cultivo de tilápia em tanque-rede, num açude de grandes 
dimensões, utilizando uma tecnologia intensiva, sendo que 0 (zero) significa nenhuma importância 
e 3 (três) significa elevada importância para a sustentabilidade ambiental do sistema de cultivo. Em 
seguida, justifique de forma breve sua resposta.  

4.1. Uso racional dos recursos naturais pela tecnologia13 0 1 2 3 

Porque? 
 

4.2. Viabilidade da produção sem o uso de energia elétrica ou fóssil 0 1 2 3 

Porque? 
 

4.3. Realização de um cultivo sem a destruição de algum tipo de cobertura 
vegetal 

0 1 2 3 

Porque? 
 

4.4. Baixo ou nenhum risco de eutrofização 0 1 2 3 

Porque? 
 

4.5. Baixo risco de poluição do ambiente aquático com substâncias 
químicas 

0 1 2 3 

Porque? 
 
4.6. Implantação do cultivo com devido licenciamento ambiental 0 1 2 3 

Porque? 
 

4.7. Uso espécies nativas 0 1 2 3 

Porque? 
 

4.8. Impossibilidade de introdução de patógenos forâneos 0 1 2 3 

Porque? 
 

4.9. Considerando que a partir dos pesos atribuídos será calculado um índice de sustentabilidade 
ambiental (IA) para a piscicultura de tilápia em tanque-rede, cujo intervalo de variação vai de 0 (zero) 
a 1 (um), que intervalo de valores você atribuiria para as faixas de baixa, média e alta 
sustentabilidade?  

Baixa sustentabilidade ambiental 0   <  IA ≤ _____ 

Média sustentabilidade ambiental _____< IA ≤ _____ 

Alta sustentabilidade ambiental ______≤ IA ≤     1     

                                                 
13 Segundo Luis Vinatea Arana uma tecnologia é racional quanto menor é a sua capacidade de poluir o meio 
ambiente, quanto menos transforma ecossistemas existentes e quanto maior é o seu retorno social. 
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5. INDICADORES TECNOLÓGICOS 

Atribua pesos para as questões abaixo, levando em consideração que se pretende avaliar a 
sustentabilidade tecnológica de um cultivo de tilápia em tanque-rede, num açude de grandes 
dimensões, utilizando uma tecnologia intensiva, sendo que 0 (zero) significa nenhuma importância 
e 3 (três) significa elevada importância para a sustentabilidade tecnológica do sistema de cultivo. 
Em seguida, justifique de forma breve sua resposta. 
5.1. Facilidade de reprodução democrática da tecnologia por diferentes 
usuários (baixo custo) 

0 1 2 3 

Porque? 
 

5.2. Existência de tecnologias disponíveis para o tratamento dos 
efluentes 

0 1 2 3 

Porque? 
 

5.3. Uso de espécies de baixos níveis tróficos 0 1 2 3 
Porque? 

 
5.4. O cultivo pode ser sustentado pelo alimento natural existente no 
meio 

0 1 2 3 

Porque? 
 

5.5. O alevino pode ser facilmente produzido 0 1 2 3 
Porque? 

 
5.6. A tecnologia admite a possibilidade de policultivo 0 1 2 3 

Porque? 
 

5.7. Os insumos necessários à todas as fases de produção podem ser 
conseguidos localmente 

0 1 2 3 

Porque? 
 

5.8. Volume de pesquisa a respeito da espécie e dos aspectos 
tecnológicos dos cultivos 

0 1 2 3 

Porque? 
 

5.9. A pesquisa para o desenvolvimento tecnológico é barata 0 1 2 3 

Porque? 
 

5.10. Segundo seu critério, estabeleça níveis para analisar a sustentabilidade ambiental de um projeto 
através de um indicador tecnológico (IT) onde este pode assumir valor menor em 0 (zero), ou seja, 
baixa ou nenhuma sustentabilidade e o maior valor é 1 (um), ou seja, alta sustentabilidade. 

Baixa sustentabilidade tecnológica 0   <  IA ≤ _____ 

Média sustentabilidade a tecnológica _____< IA ≤ _____ 

Alta sustentabilidade tecnológica ______≤ IA ≤     1     

 


