
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA RURAL 

 
 
 
 
 
 

SAMIRIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA DE PEIXAMENTO DO GOVERNO 
DO ESTADO DO CEARÁ EM COLEÇÕES DE ÁGUAS PÚBLICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortaleza- Ceará- Brasil 
 

2011 
 
 
 
 
 



ii 
 

 
SAMIRIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA DE PEIXAMENTO DO GOVERNO DO 
ESTADO DO CEARÁ EM COLEÇÕES DE ÁGUAS PÚBLICAS. 

 
 
 
 
 
 
 

Dissertação submetida à Coordenação do Curso 
de Pós-Graduação em Economia Rural, da 
Universidade Federal do Ceará, como requisito 
parcial para a obtenção do grau de Mestre em 
Economia Rural. 
 
  
 
 
 

 
Orientador: Prof. Dr. José Cesar Vieira Pinheiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortaleza- Ceará- Brasil 
 
 
 

2011 



iii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S583s        Silva, Samiria Maria Oliveira da  

                      Sustentabilidade do Programa de Peixamento do Governo do Estado  
                 do Ceará em coleções de águas públicas. Fortaleza, 2011. 
 

          85f.  il. 31 cm. 

           Orientador: Prof.ª Dr. José César Vieira Pinheiro  
                       Área de concentração: Políticas Públicas e Desenvolvimento Rural 
                  Sustentado. 
                       Dissertação (Mestrado) em Economia Rural, Universidade Federal 
                  do Ceará, Departamento de  Economia Agrícola. 
 

1. Índice de sustentabilidade.  2. Repovoamento.  3.  Grau de  
                  sustentabilidade. I. Título. 
                                                                                                            CDD. 363.7

 
 
 
 
 



iv 
 

SAMÍRIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 

SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA DE PEIXAMENTO DO GOVERNO DO 
ESTADO DO CEARÁ EM COLEÇÕES DE ÁGUAS PÚBLICAS. 

 
 
 
 
 

Dissertação submetida à Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Economia Rural, da 
Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em 
Economia Rural. 
 
 
Aprovado em 19/04/2011 
 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

____________________________________ 
Prof. Dr. José César Vieira Pinheiro (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará. 
 
 
 
 

____________________________________ 
Profa. Dra. Inez Silvia Batista Castro 

Universidade Federal do Ceará. 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Dr. Fábio Rodrigues de Miranda  
Embrapa Agroindústria Tropical 

 
 
 
 



v 
 

 
AGRADECIMENTOS 

 

Ao Senhor Jesus que sempre me orienta e me dá força para vencer as batalhas da vida. 

Aos meus pais, Francisco das Chagas e Aila Maria pela educação, investimento e confiança.  

A minha avó materna, Luzia Rodrigues de Oliveira, por todo amor e carinho que sempre me 

concedeu. 

As minhas irmãs, Sâmila Maria e Sâmia Maria, pelos meus momentos de ausência em função 

das minhas atividades acadêmicas. 

Ao meu namorado, Anderson Brandão, por toda força, carinho, compreensão e 

companheirismo a mim dedicado. 

Ao meu orientador, José Cesár Vieira Pinheiro pela colaboração e auxílio na elaboração deste 

trabalho. 

As professoras Inez Silvia, Rosemeiry Carvalho, e Patrícia Verônica pelas contribuições e 

sugestões no projeto de pesquisa. 

A Secretária de Agricultura e Recursos Hídricos de Canindé pelo apoio técnico e logístico na 

coleta de dados primários em especial, ao André (Técnico) e ao Airton (Secretário de 

Agricultura). 

Aos os meus colegas de curso: Kátia, Andréia, Everton, Karen, Gilney e Karine pelas várias 

horas de estudo e esforço conjunto. 

A banca examinadora pela disponibilidade de estar presente na defesa da dissertação. 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ. 

 

 

 

 

 



vi 
 

SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA DE PEIXAMENTO DO GOVERNO DO 
ESTADO DO CEARÁ EM COLEÇÕES DE ÁGUAS PÚBLICAS. 

 

RESUMO 

 

O estudo avaliou a sustentabilidade do Programa de Peixamento do Governo do Estado do 
Ceará em coleções de águas públicas no município de Canindé-CE. Para isso, realizou-se uma 
pesquisa quantitativa e de levantamento. Na abordagem quantitativa empregaram-se 
instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados. A pesquisa de 
levantamento foi efetivada com a aplicação de questionários semi-estruturados a 72 famílias 
beneficiárias, do município supracitado, e aos técnicos executores do programa. Utilizou-se a 
estatística descritiva para traçar o perfil dos beneficiados e foram consideradas quatro 
dimensões (social, ambiental, econômica e institucional) para o cálculo dos índices de 
sustentabilidade e para a determinação do grau de sustentabilidade. Com isso, observou-se 
que no município de Canindé o Programa de Peixamento está direcionado a um público-alvo 
que possui: um baixo grau de escolaridade ou nenhuma instrução, uma idade média de 49 
anos, uma forte tradição nas suas ocupações e que tem a pesca como atividade complementar. 
Os valores calculados para os índices social, ambiental, econômico e institucional, 
respectivamente, foram: 0,562, 0,563, 0,343, e 0,652. Desta forma, determinou-se que o 
Programa, dentro da classificação pré-determinada, apresenta um nível de sustentabilidade 
média, significando que ainda há condições dele ser aperfeiçoado no sentido de aumentar o 
seu Índice de Sustentabilidade para bom ou excelente. 

 

Palavras–chaves: Índice de sustentabilidade, Peixamento, Grau de sustentabilidade.  
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SUSTAINABILITY OF THE FISHING PROGRAM OF THE GOVERNMENT OF 
THE STATE OF CEARÁ IN PUBLIC WATER COLLECTIONS.  

 

ABSTRACT 

 

The study evaluated the sustainability of the Fishing Program of the Government of the State 
of Ceará in public water collections in the city of Canindé-CE. For this study, both a 
quantitative research and a survey were carried through. In the quantitative approach 
statistical instruments were used, both in the gathering and in the treatment of the data. The 
survey was accomplished with the application of half-structuralized questionnaires to the 
seventy-two beneficiary families from the city mentioned above and the technicians involved 
in the program as well. It was used descriptive statistics to trace the profile of the beneficiaries 
and four main dimensions had been considered (social, environmental, economical and 
institutional) in order to calculate the indexes of sustainability and the determination of the 
sustainability degree. It was observed that in the city of Canindé the Fishing Program is 
directed to a target-public having the following features:  low degree of education or illiterate, 
an average age of 49 years old, strong tradition in their occupations and having fishing as a 
complementary activity. The values calculated for the social, environmental, economical and 
institutional indexes, respectively, had been: 0,562, 0,563, 0,343, and 0,652. So that, it was 
determined that the Program, considering the predetermined classification, presents a medium 
level of sustainability meaning that it still has conditions to be improved in order to increase 
its Index of Sustainability to good or excellent.  

 

Key Words: Index of Sustainability, Fishing, Degree of Sustainability.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O problema  

 

A pesca é uma atividade tradicional no Brasil. Historicamente diversas populações 

dependem dela, seja como fonte de emprego e renda, seja como forma de subsistência.  Além 

disso, é uma das poucas atividades que absorve mão-de-obra de pouca ou nenhuma 

qualificação, sendo algumas vezes a única oportunidade de emprego a certos grupos de 

indivíduos. Segundo a FAO (1995), a pesca constitui uma fonte vital de alimento, emprego, 

recreação, comércio e bem-estar econômico para a população de todo o mundo.  

O peixe vem se apresentando como alimento de grande importância para a seguridade 

alimentar mundial, por ser um produto facilmente digerível, altamente protéico, rico em sais 

minerais, ácidos graxos essenciais e de baixo valor calórico comparado com os demais 

alimentos protéicos disponíveis no mercado. De acordo com a FAO (2009), o consumo 

mundial per capita de peixes tem aumentado de maneira contínua desde a década de 1970 e a 

sua contribuição no aporte total de proteína animal é em torno de 18,5%. Entretanto, esse 

valor pode ser maior em virtude da contribuição insuficientemente registrada da pesca de 

pequena escala e de subsistência.  

Estima-se que a produção proveniente da pesca extrativa não consiga suprir a demanda 

por esta proteína animal nos anos vindouros. Isto ocorre devido à exaustão dos estoques 

pesqueiros1 resultante da falta de planejamento e do consequente crescimento desordenado 

vivenciado pelo setor, o qual resultou em um esforço de pesca fortemente concentrado na 

pesca extrativa e nos recursos costeiros (HAZIN, 2006).  

Segundo Bacarji (2009), os estados brasileiros têm fracassado na missão de promover 

a gestão do uso sustentável dos recursos pesqueiros e avaliações recentes apontam que cerca 

de 80% dos recursos que suportam as principais pescarias encontram-se plenamente 

explorados, esgotados ou em processo de recuperação. 

Por outro lado, a atividade pesqueira por ser puramente extrativista está subordinada 

ao meio natural e aos ciclos biológicos. Neste sentido, a pesca sofre a influência de alguns 

efeitos externos como as oscilações climáticas naturais, que tornam difíceis as previsões de 

                                                            
1Estoque pesqueiro é definido como um grupo de peixes da mesma espécie, com as mesmas características 
fisiológicas e populacionais, os quais habitam uma mesma área e que  já  seja grande o bastante para  serem 
pescados (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2009). 
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captura de matéria-prima, a dependência das reservas naturais e das espécies 

preferencialmente consumidas (RANGEL, 1995).  

Diante desse quadro, a piscicultura se apresenta como uma alternativa de atendimento 

a demanda por pescado possibilitando o aproveitamento efetivo dos recursos hídricos e o 

desenvolvimento local2. No Brasil, ela é desenvolvida majoritariamente em água doce sob 

três formas: a piscicultura superintensiva, a intensiva e a extensiva.  

Na piscicultura superintensiva são utilizados tanques-rede ou gaiolas de pequeno 

volume, nos quais apenas uma espécie de peixe é cultivada com alta densidade de povoação. 

Nesse tipo de cultivo, o produtor deverá ter cuidado com o local de instalação, qualidade dos 

insumos e manejo do cultivo. No sistema intensivo utilizam-se, geralmente, viveiros 

escavados e as condições ambientais são controladas visando obter a alta produtividade 

piscícola. 

A piscicultura extensiva é uma atividade de povoamento e repovoamento de 

reservatórios onde a produção de biomassa é dependente dos alimentos naturais produzidos 

nos diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar. Inicialmente, ela foi realizada pela 

necessidade de controlar espécies invasoras e aumentar a produção pesqueira nos açudes 

sendo estimulada por meio de políticas públicas voltadas à introdução de peixes exóticos.  

No Estado do Ceará, o povoamento e repovoamento de reservatórios vêm sendo 

desenvolvido desde 2008, pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA, através do 

Instituto Agropolos do Ceará com o Programa de Peixamento visando desenvolver a pesca em 

açudes do Estado do Ceará.  

No ano de 2008, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário distribuiu 6 milhões e 200 

mil alevinos armazenados em 1.259 reservatórios públicos de 124 municípios cearenses, 

beneficiando 31.475 famílias. Em 2009, ocorreu uma ampliação nesse programa, de modo 

que foram distribuídos 6 milhões e 300 mil alevinos, armazenados em 1.507 reservatórios 

públicos de 100 municípios cearenses, totalizando 37.675 famílias beneficiadas 

(SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2010). 

Considerando os aspectos sociais e econômicos pode-se dizer que esta atividade se 

torna mais importante à medida que aumenta a pressão de captura sobre os estoques pesqueiros 

naturais ou exóticos, os adventos de represamentos de rios para geração de energia, a retirada 

                                                            
2Conforme  Petitinga  (2007)  o  desenvolvimento  local  não  está  relacionado  unicamente  ao  crescimento 
econômico, mas também a melhoria da qualidade de vida das pessoas e a conservação do meio ambiente. Ele 
implica a articulação entre diversos atores e esferas do poder, seja a sociedade civil, as instituições públicas e 
privadas e as organizações não governamentais.  
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da mata ciliar, a poluição das águas e morte de rios. Em muitos ecossistemas, o peixamento é a 

principal, senão a única forma de manter algumas populações de organismos aquáticos e de 

forma especial os peixes (TEIXEIRA, 2009). 

Entretanto, para ter referências sobre os fatores que determinam o sucesso ou 

insucesso de uma determinada ação, de modo que os governantes e a população possam 

interferir na sua implementação, a fim de corrigir procedimentos e/ou elaborar novas políticas 

e programas faz-se necessário a sua avaliação (SILVA, 2005). Além disso, qualquer 

atividade, mesmo apresentando inúmeras vantagens, se não for gerenciada sustentavelmente, 

pode causar impactos negativos sobre o meio ambiente ou originar conflitos sociais. 

O desenvolvimento sustentável é um processo de natureza endógena que revaloriza o 

conjunto de recursos locais e busca a otimização de seu potencial. Tem como objetivo a 

valorização da identidade cultural, além de promover uma associação entre o público e o 

privado, através da coordenação e da criação de redes de cooperação entre os distintos atores 

sociais envolvidos (NASCIMENTO, 2000; CASTILHO, 2002; DURSTON, 1999 apud 

BARRETO, 2004).  

Nesta concepção, a execução de programas e políticas que visem à inter-relação do 

desenvolvimento humano com a qualidade de vida e a preservação do meio ambiente são 

necessárias para garantir a gerações futuras meios para sua própria realização. Sendo 

importante avaliá-los no intuito de subsidiar os gestores na execução e no planejamento 

sustentável dessas ações, identificando os fatores limitantes de seu sucesso.  

Contudo, o Programa de Peixamento tem sido avaliado com base apenas nas metas 

alcançadas (número de reservatórios repovoados e quantidade de alevinos distribuídos), não 

existindo estudos que o analise nas dimensões que ele abrange e que identifique os entraves 

de sua sustentabilidade. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste estudo é o de avaliar a sustentabilidade do programa de 

Peixamento do Governo do Estado do Ceará em coleções de águas públicas no município de 

Canindé-CE. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 
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• Traçar um perfil da população beneficiada pelo Programa de Peixamento;  

• Calcular os índices de sustentabilidade do Programa de Peixamento considerando as 

dimensões: social, econômica, ambiental e institucional; 

• Determinar o grau de sustentabilidade do programa.  

 

1.3. Organização do trabalho 

 

A dissertação está dividida em quatro seções, contando com a seção introdutória que 

inclui os objetivos da pesquisa e a própria organização do trabalho. Na segunda seção, 

descreve-se o programa de peixamento realizado pelo Governo do Estado do Ceará, bem 

como seus benefícios sociais e econômicos. 

A seção três consiste no referencial teórico, onde se apresenta um breve histórico 

sobre as atividades de peixamentos por meio de diversos eventos globais, a seguir por uma 

revisão literária sobre avaliação de programas e o progresso rumo ao desenvolvimento 

sustentável, além dos conceitos a serem adotados na montagem metodológica. 

A sequência metodológica está relatada na seção quatro, com explicitação da área de 

estudo, da determinação do tamanho da amostra e método de pesquisa, da fonte de dados, do 

cálculo dos índices de sustentabilidade e da determinação do grau de sustentabilidade. A 

avaliação dos resultados e discussões compõe a seção cinco e a conclusão faz parte da seção 

seis. Logo após, em uma seção a parte, há referências, anexos e apêndices. 
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2. O PROGRAMA DE PEIXAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 

 

O Programa de Peixamento realizado pelo Governo do Estado do Ceará, em coleções de 

águas públicas estaduais, através de contrato de gestão SDA/Instituto Agropolos do Ceará, 

começou a ser executado em 2008 com os seguintes objetivos: i) aumentar a produção de 

pescado; ii) proporcionar mais oportunidade de trabalho e renda para as comunidades cearenses 

situadas nas regiões circunvizinhas aos reservatórios; iii) ampliar a oferta de alimento de 

reconhecido valor nutritivo e, iv) possibilitar o aproveitamento do potencial produtivo das 

águas represadas. 

O programa, de janeiro de 2008 a dezembro de 2009, abrangeu 138 municípios (Figura 

1) sendo introduzidos 12.500.000 alevinos de tilápia do Nilo. Do total de municípios, 67 foram 

atendidos uma vez, 55 duas vezes, 11 três vezes e 2 quatro vezes.  

Com o programa é possível sistematizar anualmente as operações de povoamento e 

repovoamento das coleções de águas. Nesses locais a pesca artesanal constitui-se uma atividade 

de grande importância econômica e social sendo responsável pela produção de alimentos e 

aumento da renda das famílias circunvizinhas aos reservatórios  

Nesta ação, cabe ao Instituto Agropolos executar os peixamentos, fornecer o pessoal 

técnico e os recursos materiais necessários. Este instituto é uma organização civil, constituída 

em 07/01/2002, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse 

público, detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira e disciplinar, com prazo 

de duração indeterminado. (TEIXEIRA, op cit.). 

Para realizar os repovoamentos, inicialmente a entidade interessada (EMATERCE, 

Secretarias de Agricultura do município, colônias de pescadores, etc.) encaminha a solicitação 

à Secretaria de Desenvolvimento Agrário, através de um ofício protocolar. Nesse ofício, o 

interessado apresenta informações sobre o ambiente aquático a ser repovoado, como: 

localização geográfica (município, distrito, localidade, etc.) e os aspectos hidrográficos 

(volume e/ou área).  

As informações sobre a área e o volume dos reservatórios foram utilizadas para 

estabelecer as quantidades de peixes para o peixamento3. Considerando o espelho d`água, são 

empregados em média 200 alevinos/ha. Quando a unidade de referência é o volume de água 

armazenada no reservatório, a quantidade é estimada, dividindo o volume do açude a ser 

                                                            
3 Informações prestadas pelos técnicos do Núcleo de Pesca e Aquicultura – NUPAQ, ligado à Coordenadoria do 
Desenvolvimento da Pesca (CODEP)–SDA. 
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peixado por 1.000.000 e multiplicando o valor resultante dessa operação pelo valor de 

referência que se encontra na segunda coluna da Tabela 1, apresentando o resultado em mil 

alevinos. (TEIXEIRA, op cit.). 

 

Legenda 

- Municípios 
atendidos pelo 
programa de 
Peixamento.  

 

Figura 1. Municípios contemplados com o Programa de Peixamento executado pelo Instituto 
Agropolos do Ceará, no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2009.  
Fonte: Imagem do mapa captada na WebCarta.net. 
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Tabela 1. Valores de referência para cálculo da quantidade de alevinos a ser utilizados em 
peixamento de açudes de acordo com o volume de água armazenado.  

Volume de água do reservatório (mil m³) Valor de referência 
Acima de 500.000 500 
100.000 - 500.000 600 
50.000 - 100.000 800 
10.000 - 50.000 1.000 
5.000 - 10.000 1.500 
1.000 - 5.000 2.000 

Abaixo de 1.000   3.000 
 Fonte: SDA 

 

Durante os peixamentos, os reservatórios precisam apresentar volume de água 

suficiente, porém não devem estar “sangrando” ou com sua capacidade máxima de 

armazenamento. 

Nestas ações foram utilizados alevinos4 machos e fêmeas de tilápia nilótica 

(Oreochromis niloticus) linhagem chitralada, adquiridos apenas de um fornecedor. A 

piscicultura se localizava em Queimadas, no município de Horizonte-CE. O fornecedor foi 

escolhido mediante processo licitatório, na modalidade pregão eletrônico, atendendo as 

especificações do termo de referência, conforme termo de contrato estabelecido entre o 

contratante e proponente.  

A escolha da espécie pelos órgãos competentes é creditada a falta de alevinos/juvenis 

de espécies nativas e ao desempenho, resistência ao manejo e transporte, capacidade adaptativa 

a diferentes tipos de ambiente e a aceitação pelo mercado consumidor. A tilápia do Nilo apesar 

de ser uma espécie exótica, apresenta-se amplamente distribuída nas coleções de água cobertas 

pelo Programa realizado pela SDA. 

Na piscicultura, os alevinos eram selecionados por tamanho e estocados em tanques-

rede berçário instalados dentro de um açude, onde permaneciam até atingirem cerca de 5 a 10 

cm e serem entregues a equipe de execução do Instituto Agropolos. 

O carregamento dos alevinos, na fazenda fornecedora, era realizado durante a 

madrugada para que todo o transporte ocorresse em horários com temperaturas amenas, ou 

seja, nas primeiras horas da manhã, de modo a manter as boas condições de vitalidade do 

peixe até o seu destino final. Para o transporte foram utilizados caixas de fibra de vidro 

(transfish) ou sacos de polietileno.  

                                                            
4  Conforme  Gurgel  e  Nepomuceno  (1988),  a  fase  de  alevino,  corresponde  à  fase  de  vida  imediatamente 
posterior a pós‐larva e anterior a  juvenil, que na maioria das espécies  tropicais de água doce corresponde à 
idade entre 10 a 100 dias de vida livre. 
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Durante a execução da ação foram adotados procedimentos administrativos e técnicos 

de forma a garantir a sobrevida dos peixes. Como medidas administrativas, eram emitidos em 

duas vias: um comprovante de recebimento dos alevinos (Anexo A) que era assinado pelo 

técnico da fazenda fornecedora dos alevinos, um comprovante de entrega (Anexo B) e um 

comprovante de peixamento (Anexo C) assinados pelo técnico dos órgãos responsáveis (SDA 

ou Instituto Agropolos) da execução das atividades e pelo representante da comunidade 

contemplado com o peixamento. 

Nos procedimentos técnicos era realizada a aclimatação e soltura dos peixes 

transportados de acordo com as recomendações da literatura existente e sempre na presença de 

representantes da comunidade, procurando inclusive envolvê-los na operação.  

Segundo Kubitza (1997), quando os alevinos são acondicionados em sacos ao chegar 

ao reservatório que será repovoado, os sacos devem ser submersos ou permanecer flutuando 

por um período de dez minutos a quinze minutos, tempo suficiente para que temperatura da 

água do recipiente acondicionador se iguale a do reservatório. Após, a água do reservatório 

deve ser introduzida lentamente dentro dos sacos para que ocorra o equilíbrio químico e 

térmico. Ao fim dessas etapas, deve-se esperar que os peixes saiam espontaneamente.  

De acordo com o mesmo autor quando o acondicionamento é realizado em transfish, o 

veículo transportador deve encostar o mais próximo das margens do açude, para ser retirar um 

pouco da água das caixas e colocada água do local no qual o peixe será introduzido. Feito isto, 

a mangueira de descarga de peixe é levada até uma profundidade média de um metro do 

reservatório, por onde o peixe escoa. 

Mesmo com todos os aspectos técnicos adotados antes e durante a execução dos 

peixamentos, após esta ação é necessário a adoção de algumas práticas para que os alevinos 

possam crescer e alcançar a fase adulta são elas: evitar a pesca com redes de malha fina no 

reservatório até quatro meses após o peixamento, não utilizar apetrechos de pesca proibidos 

pela legislação vigente e, defensivos agrícolas nas áreas próximas ao reservatório.       
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3. REVISÃO DA LITERATURA  

 

Esta revisão de literatura teve por objetivo fundamentar a pesquisa que foi 

desenvolvida, familiarizar o pesquisador e o leitor com o conhecimento do campo de estudo e 

construir um modelo conceitual que embasasse os aspectos metodológicos. 

 

3.1. Breve histórico sobre o Peixamento de coleções de água 

 

A palavra peixamento deriva do verbo peixar, cujo significado é promover a 

piscicultura em açude. Na atualidade o termo peixamento é empregado em atividades relativas 

à estocagem de peixes e outros organismos aquáticos em ecossistemas aquáticos naturais ou 

artificiais e em ambientes cujo ciclo de vida do peixe é todo monitorado pelo homem 

(TEIXEIRA, op cit.). 

Segundo Gurgel e Nepomuceno (op cit.) essa palavra foi primeiro empregada, por 

funcionários da “Fundação Rockfeller”, em trabalhos que tratavam da colocação de peixes 

insetívoros em recipientes usados para armazenar água, visando à erradicação da malária no 

Nordeste brasileiro. Conforme os mesmos autores, essa prática envolve uma série de 

atividades que vai desde a coleta do organismo até sua introdução na água. Para cada etapa 

são necessários cuidados especiais, dos quais depende o sucesso da operação, não podendo, 

por isso, ser executado sem observar alguns princípios de piscicultura e de limnologia. 

De acordo com Mesquita (1998), desde a antiguidade há registros do cultivo e 

transporte de ovos e peixes por chineses e romanos 

Segundo Sales (2001), o primeiro grande carregamento de peixes vivos chegou às 

águas da Califórnia em 1871. Consistia de cerca de 12.000 alevinos da espécie Alosa 

saptdissima que foram levados do Rio Hudson, New York, para Tehama, Califórnia, em 

barris. Outro registro data de 1879, quando foram capturados 133 exemplares de Striped bass 

(perca), Roccus saxatilis ou Moronidae saxatilis em Red Bank, New Jersey e conduzidos 

através do país em recipientes (latas) e mediante aeração manual. No final 25 peixes que 

chegaram vivos a Califórnia foram colocados em um lago. 

No Brasil, a piscicultura teve início com a introdução de espécies exóticas.  Entre 

essas espécies estão: a carpa comum, Cyprinus carpio; a carpa-capim, Ctenopharyngodon 

idella, a carpa-prateada, Hypophthalmichthys molitrix; a carpa-cabeça-grande,  Aristichthys 

nobilis; a truta arco-íris, Oncorhynchus mykiss; as tilápias, Tilápia rendalli, Oreochromis 



22 
 

niloticus, O. hornorum, etc.; o Black bass, Micropterus salmoide e, o bagre de canal, 

Ictalurus punctaus (AGOSTINHO et al., 2005 p.73).   

A truta arco-íris foi introduzida, no Brasil, em 1949 por iniciativa do Ministério da 

Agricultura que adquiriu na Dinamarca 5.000 ovos embrionados. Após atingirem o estágio de 

alevinos, foram usados para peixamento de rios, tendo sido a sua introdução considerada 

exitosa. A espécie, após outros carregamentos, se estabeleceu em regiões frias de Estados 

como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina (TABATA; PORTZ, 

2004, p. 307-341). Sales (op cit.) relata que em 1950 várias espécies de peixes amazônicos 

capturados na natureza foram transportadas para o Estado do Ceará. 

A estocagem com espécies não-nativas, geralmente, fazia parte dos programas 

ambientais das concessionárias de hidroeletricidade até o final da década de 1980. A falta de 

informação, a negligência, a ânsia por desenvolvimento econômico foram os responsáveis 

pela manutenção dessas espécies nas ações de manejo dos recursos aquáticos por décadas. 

A introdução de espécies exóticas em diferentes ecossistemas, de forma intencional ou 

não, pode trazer respostas positivas, tais como: incremento da pesca de pequena escala, 

melhoria da segurança alimentar, geração de emprego e renda e redução da pobreza5. Por 

outro lado, conforme advertem Moura Brito e Patrocínio (2005, p. 53-94), essa ação pode ser 

extremamente danosa, trazendo sérios riscos às populações nativas, causando desequilíbrios 

das mais diversas amplitudes. 

Segundo Agostinho et al. (2005, p. 95-117), os programas de estocagem de peixes em 

ambientes naturais ou modificados tiveram objetivo unilateral, ou seja, almejaram atingir 

alguma meta em prol da humanidade ou do homem, sendo que as preocupações com a 

manutenção da integridade ambiental, quando existiram, permaneceram em um plano 

secundário.  

No Brasil, algumas legislações relatam sobre a introdução de espécies exóticas: O 

Decreto de N° 3179 de 21/09/1999, Lei 221/67 em seu artigo 23° determina que: “É proibida 

a importação ou exportação de quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estágio de 

evolução, bem como a introdução de espécies nativas ou exóticas em águas jurisdicionais 

brasileiras, sem autorização do órgão ambiental competente” (PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, 1999). Antes dessa Lei a portaria do IBAMA 145-N de 29/10/1998 já 

estabelecia normas para introdução, reintrodução e transferência de espécies alóctones ou 

exóticas (IBAMA, 1998). Mais recentemente o Decreto de nº 4895 de 25/11/2003, que dispõe 
                                                            
5 Segundo Janvry e Sadoulet (2001 apud MATTOS, 2006) a pobreza é multidimensional estando associada não 
apenas à renda, mas a muitos outros elementos, em especial às frágeis condições de saúde e educação. 
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sobre a autorização de uso de espaços físicos de corpos d’água de domínio da União para 

fins de aqüicultura, passou a ter maior abrangência, normatizando à introdução de espécies 

estabelecidas. Conforme o artigo 2°, parágrafo VI, do citado Decreto, entende-se por espécie 

estabelecida “aquelas espécies que já constituíram populações em reprodução, aparecendo 

na pesca extrativa” (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2003). 

Os peixamentos ocorrem em determinadas épocas do ano, em função principalmente 

da quadra chuvosa, quando os reservatórios aumentam seus volumes. As eficiências destas 

atividades estão muito relacionadas com as práticas de manejo adotadas no transporte e 

transferências dos peixes para os reservatórios (GURGEL; NEPOMUCENO, op cit.), e também 

com o tamanho dos peixes utilizados, sendo que em geral são utilizados alevinos, que podem 

não encontrar condições favoráveis a sua sobrevivência no ambiente. A redução do volume dos 

açudes na época de estiagem, conforme lembra a Secretaria da Agricultura e Pecuária (2006) 

também pode comprometer os peixamentos, influenciando negativamente a produção pesqueira 

continental.  

As políticas de peixamento vêm ocorrendo no Brasil de acordo com os Governos 

Federal, Estadual, Municipal. Entre os órgãos que atuam em programas de peixamentos, em 

suas respectivas áreas geográficas de abrangência estão: DNOCS (Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas); CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 

Francisco); CHESF  (Companhia Hidroelétrica do São Francisco); CEMIG (Central Elétrica 

de Minas Gerais); e órgãos ligados às Secretárias de Agricultura e Recursos Hídricos dos 

Estados ou Municípios.  

Os programas de peixamento, como qualquer outro programa governamental, 

necessita de estudos voltados para a sua avaliação de modo a se criar subsídios para a 

elaboração de novas iniciativas ou correção daquelas já existentes com o propósito de 

melhorar o desempenho do setor de pesca e aquicultura. 

 

3.2. A avaliação de programas  
 

Segundo Ala-Harja e Helgason (2000, p.8), programas são um conjunto de atividades 

organizadas para serem realizadas dentro de cronograma e orçamento específicos disponíveis 

para a implementação de políticas públicas, ou para a criação de condições que permitam o 

alcance de metas políticas desejáveis. Os primeiros esforços em avaliá-los antecederam a 

Primeira Guerra Mundial quando se tentou avaliar os programas de alfabetização e 

http://www.pciconcursos.com.br/concurso/84140
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treinamento profissionalizante, e os programas de redução da mortalidade e da morbidade 

causadas por doenças infecciosas.  

A pesquisa nesta área prosperou em larga escala no período pós-guerra face ao 

desenvolvimento de métodos estatísticos e de pesquisa aplicáveis ao estudo dos problemas 

sociais, dos processos sociais e das relações interpessoais. Em especial, dois fatores 

contribuíram para o desenvolvimento do campo: o aperfeiçoamento da sistematização da 

coleta de dados, que resultou na sofisticação das técnicas de pesquisa, e o desenvolvimento de 

computadores capazes de examinar analiticamente grande número de variáveis estatísticas 

(ROSSI e FREEMAN, 1993, p.11).  

Ao longo da década de 1960 ocorreu o boom da avaliação de programas. Os principais 

fatores que acarretaram tal expansão foram: (i) o lançamento, nos Estados Unidos, de um 

amplo conjunto de programas sociais; e (ii) a criação de novas formas de ajuda aos países em 

desenvolvimento, mediante financiamento de projetos econômicos e programas sociais. A 

preocupação com os resultados da aplicação de bilhões de dólares nessas ações refletiu-se 

diretamente na demanda por avaliação e por profissionais e cientistas sociais especializados 

(CALMON, 1999).  

Nas décadas de 1980 e 1990, ocorreu o fortalecimento desse campo com a sofisticação 

conceitual e metodológica da avaliação. Em diversos países ela passou a ser amplamente 

praticada e, ao longo dessa experiência, diferentes propostas metodológicas foram sugeridas 

por instituições, como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a 

OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), a CEPAL 

(Comissão Econômica para a América Latina e Caribe) e o CLAD (Centro Latino Americano 

de Administração para o Desenvolvimento). 

A OCDE citada por Holanda (2006, p.82) define a avaliação como:  
Uma estimativa ponderada, tão sistemática e objetiva quanto possível, das 
características e efeitos de um programa ou projeto6, concluído ou em fase de 
execução, da sua concepção, implementação e resultados. Ela visa a determinar a 
relevância, o nível de realização de seus objetivos, sua eficiência, eficácia, impacto e 
sustentabilidade do ponto de vista do desenvolvimento. 
 

Para Chianca, Marino e Schiesari (2001, p.16) a avaliação é:  
A coleta sistemática de informações sobre as ações, as características e os resultados 
de um programa ou projeto, e a identificação, esclarecimento e aplicação de 
critérios, passíveis de serem defendidos publicamente, para determinar o valor 
(mérito e relevância), a qualidade, utilidade, efetividade ou importância do programa 
ou projeto, gerando recomendações para melhorá-los e as informações para prestar 
contas aos públicos interno e externo ao programa do trabalho desenvolvido. 

                                                            
6 Conforme Garcia (1997, p. 6), projeto é um  instrumento de programação, para alcançar os objetivos de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo.  
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As avaliações de programas podem ser classificadas segundo os seguintes aspectos: 

(1) o agente que as realiza, (2) quanto à natureza, (3) em relação ao momento de sua 

realização e (4) quanto ao tipo de questões que elas respondem (Cohen e Franco, 2004; Cotta, 

1998). 

1. Considerando o agente que as realiza, elas podem ser externa, interna, mista e 

participativa. A avaliação externa é realizada por pessoas de fora da instituição responsável 

pelo programa, em geral com experiência neste tipo de atividade. Entre as vantagens desta 

avaliação podem ser citadas a isenção e objetividade dos avaliadores, que não estão 

diretamente implicados com o processo. Por outro lado, o acesso aos dados necessários torna-

se mais difícil e os que vão ter seu trabalho avaliado podem se colocar em posição defensiva, 

fornecendo informações parciais e minimizando o efeito de melhoria dos programas.  

A avaliação interna, ao contrário da primeira, é realizada pela própria instituição 

responsável. Citam-se como vantagens a possibilidade de reflexão, aprendizagem e 

compreensão sobre a atividade realizada dentro da instituição. Por outro lado, perde-se muito 

em objetividade, já que os que julgam estão diretamente envolvidos na formulação e execução 

do programa. Se a avaliação for realizada internamente à instituição, mas por pessoas que não 

participam do programa, na tentativa de diminuir a subjetividade, a situação torna-se análoga 

à do avaliador externo.  

Na avaliação mista são combinados os dois tipos anteriores de avaliação, fazendo com 

que os avaliadores externos tenham contato estreito com os participantes do programa a ser 

avaliado, na tentativa de manter as vantagens da segunda e superar as desvantagens da 

primeira. 

Por último, mas não menos importante, tem-se a avaliação participativa que é utilizada 

principalmente em pequenos projetos. Ela objetiva a participação dos beneficiados nas ações 

de planejamento, na programação, execução e na avaliação dos mesmos.  

2. Em relação à natureza, as avaliações podem ser formativas e/ou somativas. As 

avaliações formativas estão relacionadas à formação do programa, gerando informações para 

os que estão diretamente envolvidos com este, tendo como objetivo fornecer elementos para a 

realização de correções e melhorias nos procedimentos. Por outro lado, as avaliações 

somativas estão relacionadas à análise e à produção de informações durante ou após a 

implementação do programa ou com o intuito de verificar sua efetividade.  

3. Quanto ao momento de sua realização as avaliações podem ser Ex-ante e Ex-post. 

Sendo que a Ex-ante é realizada antes do início do programa, com o fito de dar suporte à 



26 
 

decisão de implementá-lo, bem como, ordenar os vários projetos segundo sua eficiência para 

alcançar os objetivos determinados. O elemento central da avaliação ex-ante é o diagnóstico, 

que auxilia na alocação dos recursos disponíveis de acordo com os objetivos propostos.  

A avaliação Ex-post é realizada durante a execução de um programa ou ao seu final, 

quando as decisões são baseadas nos resultados alcançados. Quando um programa está em 

execução, julga-se com base nos resultados obtidos até o momento, se ele deve continuar ou 

não. Se a resposta for positiva, decide-se manter ou não a sua formulação original. Quando o 

programa já foi concluído, julga-se a pertinência de utilizá-lo novamente. 

4. Considerando as questões que as avaliações respondem distinguem-se três tipos: 

avaliação de processos, de resultados e de impactos. A avaliação de processos é realizada 

durante a implementação do programa e diz respeito à gestão. É uma avaliação periódica que 

procura detectar as dificuldades que ocorreram durante o processo de modo que seja possível 

efetuar correções ou adequações que melhorem sua eficiência operacional. 

Na avaliação de resultados procura-se saber os benefícios que a população-alvo 

obteve. Enquanto que, a avaliação de impactos relaciona os efeitos que a política efetivamente 

ocasionou em uma esfera maior. Especificamente buscam-se saber os efeitos econômicos, 

sociais, políticos e ambientais. 

As tarefas dos avaliadores dependem do estágio que o programa se encontra e das 

necessidades dos interessados na avaliação. As avaliações de programas novos geralmente são 

realizadas para determinar o seu impacto e a sua eficiência. Elas requerem que os executores 

repensem alguns ou todos os aspectos do programa, o que inclui os objetivos, características 

da população-alvo e medidas de resultados. A avaliação de programas estabelecidos, muitas 

vezes, limita-se a verificar até que ponto os objetivos deles estão claros e são relevantes para 

os interessados, e a averiguar se o programa está sendo executado conforme o programado e 

se tem alcançado o alvo apropriado (ROSSI e FREEMAN, op cit., p. 105). 

Os diversos aspectos utilizados para avaliar permitem a escolha de mecanismos que 

possibilitam acompanhar e medir os programas ou ações governamentais. No entanto, mais do 

que isso é necessário saber o que fazer e como aplicar os resultados obtidos de forma que os 

administradores e gestores públicos conjuguem as ações governamentais com as ações 

políticas (PEIXE, 2008). 

Para dar suporte a sequência metodológica, a avaliação de programas foi definida 

como: 
Um processo que deve ocorrer antes, durante e ao término do programa para 
fornecer elementos à formulação de novas intervenções, bem como para guiar os 
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tomadores de decisão quanto à necessidade da continuidade, correção ou suspensão 
de uma determinada ação. Ela é mais que quantificar os resultados, é um julgamento 
da sua eficiência, efetividade, do seu impacto, da sua sustentabilidade e da 
relevância de seus objetivos. 
 

Em relação ao tipo de avaliação foi adotada a avaliação externa, a somativa, a ex-post 

e a de impactos. A escolha desses critérios ocorreu devido o avaliador estar de fora da 

instituição que executa o programa, por ser realizado um julgamento do valor de sua 

sustentabilidade, por ocorrer durante a execução dele e pela busca dos efeitos que sua 

implementação ocasionou. 

 

3.3.  O conceito de Desenvolvimento Sustentável 

 

A noção de sustentabilidade começou a ser construída na década de 1960, quando o 

Clube de Roma, inicia uma série de estudos voltados a investigar problemas de ordem 

econômica, ambiental e sociológica em escala mundial. Este clube publicou um relatório 

intitulado os limites do crescimento (The Limites of Growth) que denunciava a incessante 

busca pelo crescimento econômico principalmente das grandes nações que se tornam mais 

rica a qualquer custo, sem considerar os danos que provocarão à natureza e, que serão 

cobrados pelas próximas gerações (ARAÚJO, 2010).  

Em razão das idéias deste estudo diversos encontros foram organizados para 

discussões sobre as implicações do modo de organização demográfica, de produção e 

consumo das populações e, vários autores como Commoner (1971), Goldsmith (1972), United 

Nations (1973), Boulding (1973), Timbergen e Dolman (1987) e Lovelock (1979) chamaram 

a atenção para a necessidade de uma visão sistêmica e de uma reconsideração das posturas 

nacionais no que concerne ao problema ambiental e ao estabelecimento de uma ordem 

internacional (SILVA, 2008).  

Um dos principais encontros ocorridos foi a Conferência de Estocolmo na Suécia, em 

1972. De acordo com Araújo (op cit.), neste encontro os países em desenvolvimento como 

Brasil, China, Argentina, México, África do Sul acusaram nações desenvolvidas de querer 

limitar o seu crescimento industrial.  

Porém, o termo desenvolvimento sustentável passou a ser mais usado e debatido 

quando a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD 

apresentou, em 1987, no relatório “Nosso Futuro Comum” (também conhecido como 

"Relatório Brundtland") a definição mais aceita de desenvolvimento sustentável, significando 
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“aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das 

gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades” (UNITED NATIONS, 1987). 

O documento ressalta a necessidade de um novo tipo de desenvolvimento, o qual seja 

capaz de manter, no curto prazo, o progresso em todo o planeta e, no longo prazo, ser 

alcançado por todos os países. Nele, a pobreza é apontada, ao mesmo tempo, como uma das 

principais causas e efeitos dos problemas ambientais mundiais. Adicionalmente, o modelo 

adotado pelos países desenvolvidos é criticado, por ser insustentável e impossível de ser 

copiado pelos países em desenvolvimento, sob pena de esgotarem rapidamente seus recursos 

naturais.  

Esse relatório destaca também que a satisfação das necessidades e aspirações humanas 

é o principal objetivo do desenvolvimento. 
Para que haja um desenvolvimento sustentável, é preciso que todos tenham 
atendidas suas necessidades básicas e lhes sejam proporcionados oportunidades de 
concretizar suas aspirações a uma vida melhor. (...) As necessidades são 
determinadas social e culturalmente, e o desenvolvimento sustentável requer a 
promoção de valores que mantenham os padrões de consumo dentro dos limites das 
possibilidades ecológicas. (CMMAD, 1988, p.47 apud Sousa, 2006). 
 

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – 

CNUMAD ocorrida em 1992, também conhecida como Rio-92 ou Eco-92 foi elaborada a 

Agenda 217 que assenta as bases para colocar em prática o conceito de desenvolvimento 

sustentável e que constitui uma resposta as questões formuladas no relatório de Brundtland 

(CARMO, 2003).  

A agenda 21 fez ressurgir no plano internacional a necessidade do planejamento 

estratégico, descentralizado e participativo, em oposição ao modelo de desenvolvimento 

econômico atual, considerado injusto socialmente e perdulário do ponto de vista ambiental 

(MORAES, 2008) 

Conforme citação de Veiga (2005, p.189), o conceito de desenvolvimento sustentável 

tem como ponto de partida o compromisso global com um modelo de desenvolvimento que 

compatibilize três aspectos imprescindíveis: as necessidades de crescimento, a redução da 

pobreza e a conservação ambiental. 

Sachs (2000) diz que o desenvolvimento sustentável se interpreta por duas formas: 

uma pelo entendimento de que existe injustiça social e outra, de que há ameaça ao 

                                                            
7  A  “Agenda  21”  foi  elaborada  como  um  plano  de  ação  estratégica  para  o  desenvolvimento  sustentável. 
Apresenta‐se como um instrumento que visa a identificar atores, parceiros e metodologias para a obtenção de 
consensos  e  os  mecanismos  institucionais  necessários  para  sua  implementação  e  monitoramento 
(DAMASCENO, 2009). 
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desenvolvimento pela destruição ambiental. O mesmo autor comenta que sob esses dois 

pilares se constrói os diversos conceitos de desenvolvimento sustentável, sendo que as crises e 

as soluções são vistas de diversas maneiras. 

Segundo Barral e Pimentel (2006), falar em desenvolvimento sustentável significa 

discutir formas de melhorar a qualidade de vida humana que esteja em harmonia com a 

preservação do meio ambiente. Para Merico (1996), este termo significa debater a 

permanência ou a durabilidade do funcionamento do processo produtivo, o que implica 

equidade no uso dos estoques de capital natural. 

Franco (2002) comenta que o conceito de sustentabilidade é inerente ao de 

desenvolvimento e para que este ocorra é necessário a alteração do capital social e humano. 

Citação de Lopes (2001) aponta que a sustentabilidade é a conservação da diversidade 

genético-cultural ao longo do tempo. 

Segundo Isaias (2008), o desenvolvimento sustentável não significa um estágio 

harmônico fixo, mas um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, a direção 

dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e mudanças institucionais 

sejam consistentes tanto com as necessidades presentes quanto com as futuras. Desta forma, 

ele deve ser considerado e alicerçado sob uma ótica multidisciplinar, a fim de que otimizem 

os estudos e as avaliações do processo de desenvolvimento de algo ou alguma coisa, segundo 

dimensões diferentes e interdependentes. 

De acordo com Sepúlveda e Edwards (1997), o tratamento multidimensional da 

sustentabilidade é apenas o reflexo da complexa realidade do sistema e de cada um de seus 

componentes. Eles reconhecem que cada dimensão tem suas características próprias a qual 

está condicionada a outras dimensões, mas, apesar disso as dimensões são apresentadas 

separadas para facilitar o entendimento da população. 

Sachs (1993, p. 25-27) propõe que o planejamento do desenvolvimento sustentável de 

uma sociedade contemple oito dimensões: 

1. Sustentabilidade ecológica: o processo de crescimento deve considerar a 

conservação e o uso racional do estoque e dos recursos naturais incorporados as atividades 

produtivas. 

2. Sustentabilidade ambiental: considera a capacidade de suporte dos ecossistemas 

associados, de absorver ou se recuperar das agressões derivadas da ação humana, implicando 

um equilíbrio entre taxas de emissão e ou produção de resíduos e as taxas de absorção e ou 

regeneração da base natural dos recursos. 
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3. Sustentabilidade demográfica: revela os limites da capacidade de suporte de um 

determinado território e de sua base de recursos e compara os cenários ou tendências de 

crescimento econômico com taxas demográficas, sua composição etária e os contingentes de 

população economicamente ativa esperados. 

4. Sustentabilidade cultural: baseia-se na necessidade de manter a diversidade das 

culturas, valores e práticas existentes no planeta, no país ou numa região, integrando as 

identidades dos povos. 

5. Sustentabilidade social: promove a melhoria da qualidade de vida e reduz os níveis 

de exclusão social por meio de políticas redistributivas. 

6. Sustentabilidade política: visa a construção da cidadania plena dos indivíduos por 

meio do fortalecimento dos mecanismos democráticos de formulação e de implementação das 

políticas públicas em escala global. Diz respeito ao governo e a governabilidade em escala 

local, nacional e global. 

7. Sustentabilidade Institucional: contempla a necessidade de criar e fortalecer 

engenharias institucionais cujo desenho e aparato já levem em conta critérios de 

sustentabilidade. 

8. Sustentabilidade econômica: considera a contabilização dos ativos ambientais 

nacionais, valoração econômica dos recursos naturais que são utilizados como insumo na 

produção. Inclui-se também aspectos financeiros referente aos tributos, taxas ou tarifas 

arrecadadas e a sua contrapartida em forma de investimentos e prestação de serviços públicos. 

Uma dimensão da sustentabilidade não tem valor maior ou menor que o da outra 

segundo Moura (2002), a importância dada a determinadas dimensões depende dos objetivos 

e do conceito do estudo que se pretende realizar. Conforme Carmo (op cit.), o relevante é 

descobrir as melhores interelações entre as dimensões, visto que as realidades e sistemas de 

produção são dinâmicos. Além disso, é válido buscar alternativas que minimizem as 

contradições entre as dimensões. 

Com isso, verifica-se que o termo desenvolvimento sustentável não se limita somente 

à questão ambiental, como era enfatizado em seu enfoque inicial. A sua concepção incorpora, 

atualmente, outros aspectos, tais como: os econômicos, os sociais, o cultural e o político 

(ADEODATO, 2005). 

Neste estudo é considerado quatro dimensões do planejamento do desenvolvimento 

sustentável, as quais foram sugeridas pela Comissão para o Desenvolvimento Sustentável das 

Nações Unidas (CSD/ONU) em 1996, são elas: a social, a ambiental, a econômica e a 

institucional. Estas dimensões possibilitam a visualização dos entraves do programa quanto à 
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sua inserção na proposta de desenvolvimento sustentável, bem com avalia a sua 

sustentabilidade. 

A definição de desenvolvimento sustentável adotada nesta pesquisa foi apresentada 

por Siena (2002, p.42 apud RABELO; LIMA, 2008), sendo o desenvolvimento que propicia o 

alcance ou a manutenção do bem-estar do sistema, este último entendido como composto pelo 

subsistema humano e ecossistema, considerados igualmente importantes. Este conceito 

ampara a sequência metodológica de modo que as dimensões consideradas na pesquisa 

tenham o mesmo valor. 

 

3.4. Avaliação da sustentabilidade 

 

A avaliação da sustentabilidade é um procedimento pró-ativo, que busca antecipar os 

impactos que a formulação e implementação de políticas públicas podem provocar em 

diferentes domínios. 

A maior dificuldade para realizar essa avaliação, segundo Hardi e Zdan (2000), é o 

desafio de explorar e analisar um sistema holístico. Para estes autores, uma visão holística não 

requer apenas uma visão dos sistemas econômico, social e ecológico, mas também a interação 

entre eles. Essas interações normalmente amplificam a complexidade das questões, criando 

obstáculos para aqueles que gerenciam e avaliam os sistemas.  

De acordo com Bellen (2003), existem várias ferramentas que procuram avaliar o grau 

de sustentabilidade, cada uma considerando um conceito específico de desenvolvimento 

sustentável. Dentre estas ele destaca o método da pegada ecológica (Ecological Footprint 

Method), o painel de sustentabilidade (Dashboard of Sustainability) e o barômetro de 

sustentabilidade (Barometer of Sustainability).  A pegada ecológica8 fundamenta-se no 

conceito da capacidade de suporte e relaciona o padrão de consumo e produção de uma 

determinada sociedade com a área necessária para manutenção de tal padrão. 

Especificamente, ela mede o uso da natureza pelas comunidades humanas, partindo da 

constatação de que a área produtiva disponível a cada habitante é de 1,86 ha (VEIGA, op cit., 

p. 181-182). Do ponto de vista da sustentabilidade, quando a pegada da humanidade 

ultrapassa a quantidade de biocapacidade renovável, uma diminuição do capital natural tem de 

ser feita, e isso é considerado insustentável. 

                                                            
8 Esta ferramenta foi Desenvolvida pela equipe de Mathis Wackernagel e William Rees, da University of British 
Columbia (INDICADORES DE NAÇÕES, 2009). 



32 
 

O painel de sustentabilidade9 utiliza quatro das dimensões do desenvolvimento 

sustentável (meio ambiente, sociedade, economia e instituições) para calcular um índice de 

sustentabilidade. Cada um dos indicadores dentro das dimensões de sustentabilidade 

consideradas na análise pode ser avaliado tanto em termos de sustentabilidade como no nível 

do processo decisório a partir de dois elementos principais: importância e performance. A 

importância de um determinado indicador é revelada pelo tamanho que este assume frente aos 

outros. Já o desempenho dele é avaliado através de uma escala de cores que varia do verde até 

o vermelho. O agrupamento dos indicadores dentro de cada um dos escopos fornece o índice 

relativo desta dimensão.  

A principal vantagem desta ferramenta é a apresentação visual, em que cada uma 

destas dimensões tem seu desempenho individualmente avaliado, possibilitando saber se elas 

se aproximam ou se distanciam de um panorama de sustentabilidade. 

O Barômetro de sustentabilidade10 mensura a sustentabilidade nos níveis local, 

regional e nacional por meio de uma escala de índices bidimensionais que inclui o bem-estar 

humano e do ecossistema. Esta escala está dividida em cinco setores de 20 pontos cada um, 

mais sua base, equivalente a zero. Esta ferramenta de avaliação permite que indicadores 

socioeconômicos e ambientais sejam combinados independentemente e possibilita a 

realização de análises de interações pessoas-ecossistemas. Os índices calculados para cada 

uma das dimensões são plotados em um gráfico e o ponto de interseção formado entre esses 

índices fornece um retrato acerca da sustentabilidade do sistema.  

De acordo com Bellen (op cit.), a utilização de diferentes dimensões, ou grupos de 

indicadores, pode facilitar o emprego de medidas que estão além dos fatores puramente 

econômicos, incluindo um balanço de sinais que derivam do bem-estar humano e ecológico  

Os indicadores podem ser entendidos como ferramentas constituídas por uma ou mais 

variáveis associadas que revelam significados mais amplos sobre os fenômenos a que se 

referem (IBGE, 2004). São, portanto, uma forma de mensuração que sintetiza um conjunto de 

informações em um “número”. Hammond et al (1995), apresentam uma pirâmide de 

informação (Figura 2) que relaciona dados primários e indicadores.  

Segundo a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (2009), a utilização de 

indicadores para levantar o estado de uma atividade ou monitorar seus impactos 

                                                            
9 O índice foi desenvolvido pelo Consultative Group on Sustainable Development Indicators (INDICADORES DE 
NAÇÕES, op cit.). 
10 O barômetro de sustentabilidade foi desenvolvido pelo Instituto Mundial de Conservação (INDICADORES DE 
NAÇÕES, op cit.). 
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socioeconômicos e ambientais, constitui em um importante instrumento para subsidiar 

políticas, planos, programas e projetos de desenvolvimento do setor rural.  

 
Figura 2 - Pirâmide de Informações que relaciona dados primários e indicadores. 
Fonte: Hammond et al (1995) 

 

Os indicadores são, em geral, dinâmicos, variando de acordo com a natureza de 

estudo. Assim, a escolha de um indicador adequado a um determinado sistema envolve 

limitações, dificuldades e incertezas. No entanto, sem eles seria mais difícil avaliar e 

administrar um sistema. 

Novos indicadores de sustentabilidade são constantemente elaborados e testados por 

pesquisadores. Embora haja o predomínio de indicadores quantitativos, há indicadores 

qualitativos, que permitem correlacionar fenômenos entre si ou ao longo do tempo 

(KAYANO; CALDAS, 2002). 

A construção de indicadores para avaliação do grau de sustentabilidade de um 

determinado objeto deve levar em conta a premissa de que cada agroecossistema co-evolui de 

forma diferente dentro da relação Sociedade-Natureza. Desta forma é quase impossível 

construir indicadores universais que possam ser amplamente usados em qualquer condição 

(COTRIM, 2008).  

No entanto, um bom indicador, de acordo com Winograd (1996), deve 

prioritariamente apresentar três características. A primeira é a simplicidade de mensuração, no 

que diz respeito à facilidade de detectar o indicador, assim as análises podem ser realizadas 

com o mínimo de infra-estrutura e, portanto tornar factível sua execução em grande escala. A 

segunda é a flexibilidade de adaptação as diferentes condições locais. A flexibilidade visa a 

permitir que, em cada região ou localidade, possa ser criada uma referência de 

sustentabilidade. A terceira característica, é que o indicador permita inter-relações, destacando 

pontos de contradição e analisando detalhes entre as diferentes dimensões da sustentabilidade. 

Conforme Deponti, Eckert e Azambuja (2002), para a avaliação da sustentabilidade é 

necessário caracterizar os pontos críticos que limitam um sistema e consequentemente realçar 
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as suas vulnerabilidades. Se a determinação desses pontos for criteriosa poder-se-á de certa 

forma reduzir o número de indicadores, pois se avaliarão temas mais centrais que influenciam 

diretamente a sustentabilidade do sistema.  

Segundo Sepúlveda (2005), não é preciso que o número de indicadores por dimensão 

seja sempre o mesmo para avaliar a sustentabilidade, basta que seja respeitado certo equilíbrio 

evitando uma sobre-avaliação de uma ou uma subavaliação de outra dimensão. 

Para Waquil et al (2007), a justificativa para a escolha dos indicadores dentro de cada 

dimensão é a busca de caracterização e distinção dos objetos de estudos com grande riqueza 

de informações, sem no entanto sobrepô-las em excesso. Neste sentido, procura-se um 

número de variáveis em cada uma das dimensões que sejam complementares para expressar 

as identidades. 

Os índices de sustentabilidade permitem a comparação entre diferentes indicadores 

dentro e entre diferentes dimensões. Desta forma, é possível uma análise comparativa entre 

índices compostos por dados econômicos, ambientais, sociais e políticos (COTRIM, op cit.). 

Sepúlveda (op cit.) propôs que o índice de desenvolvimento sustentável deva ser 

calculado pela média ponderada dos índices de cada dimensão, os quais são obtidos pela 

média ponderada dos indicadores considerados. No caso de todas as dimensões e os 

indicadores possuírem o mesmo peso, a média ponderada será idêntica à média aritmética. 

A análise de tendência dos grupos de indicadores é um método tradicional de 

avaliação do grau de sustentabilidade, porém pode ser complementado com o uso de 

biogramas. Estes gráficos são do tipo radar e todas as dimensões da sustentabilidade são 

visualizadas e padronizadas para variarem dentro de uma mesma escala de zero até um.  

Waquil et al. (op cit.) lembra que é importante ter claro que a imagem resultante da 

construção de um biograma é sensível à ordem das dimensões utilizadas. Desta forma, é 

fundamental que todos os biogramas sejam desenhados com as mesmas dimensões e com a 

mesma ordem para que a comparação dos resultados tenha sentido. 

Moura (op cit.) comparou a construção de índices de sustentabilidade pelos métodos 

de utilização da área do gráfico, pelo uso da média harmônica dos valores dos indicadores, e 

pelo uso da média aritmética dos valores das dimensões. Ele concluiu que existe uma grande 

afinidade entre os três métodos, desde que se ponderem os mesmos critérios de análise da 

sustentabilidade e a mesma escala para definição dos indicadores. 

É fundamental que os tomadores de decisão possuam acesso a indicadores que estejam 

contextualizados na análise a ser realizada. Além de transmitir informações relevantes e 

coerentes a respeito da sustentabilidade, um indicador deve ser capaz de alertar para os 
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possíveis problemas que surgem ou se agravem. Atuando com proatividade, a trajetória da 

política pode ser alterada de forma a evitar ou minimizar essas dificuldades (SATO, 2010).  

Para avaliar a sustentabilidade do Programa de Peixamento foi adotada a ferramenta 

painel de sustentabilidade por abranger as dimensões consideradas no estudo e possibilitar a 

análise delas separadamente. 
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4. METODODOLOGIA  

 

4.1. Área de estudo 

 

A análise da sustentabilidade do programa de peixamento do Governo do Estado do 

Ceará foi realizada em Canindé-CE, pois dentre os 138 municípios atendidos entre 2008 e 

2009 este município foi o mais beneficiado, considerando o número de peixamentos 

realizados, a quantidade de alevinos distribuídos e o número de coleções de água repovoadas 

(Tabela 1A do Anexo), bem como por ser um município vulnerável a degradação dos recursos 

naturais.  

 

4.1.2. Caracterização do município de Canindé 

 

O município de Canindé está situado no Sertão Central, na região Centro-Norte do 

Estado do Ceará. Foi distrito criado com a denominação de São Francisco das Chagas do 

Canindé, pela Resolução Régia, de 19/08/1817, Provisão de 03/09/1818 e Ato Provincial de 

18/03/1842, elevou-se à condição de cidade, denominada Canindé, pela lei estadual nº 1221, 

nº 25/08/1914. A toponímia da cidade originou-se do nome de uma tribo de índios 

missionados que habitavam as margens dos rios Banabuiú e Quixeramobim (IBGE, 2009). 

Encontra-se localizado entre as coordenadas 4°21’32’’ de latitude Sul e 39°18’42’’ de 

longitude Oeste, sendo composto pelos distritos de Canindé (sede), Bonito, Capitão Pedro 

Sampaio, Esperança, Iguaçu, Ipueiras dos Gomes, Monte Alegre, Targinos, Ubiraçu. Ao 

norte, limita-se com os municípios de Tejuçuoca, Paramoti e Caridade; ao Sul, com Itatira, 

Madalena e Choró; a Leste, com Aratuba e Itapiúna e, a Oeste, com Santa Quitéria e Sobral, 

como mostra a figura 3.  

Distante a 114 km de Fortaleza, possui uma área de 3.218,42 km² e uma população 

estimada, no ano de 2010, de 77.552 habitantes (IBGE, 2011). Ocupa o 62° no “ranking” de 

hierarquização dos municípios cearenses de acordo com o Índice de Desenvolvimento 

Municipal (IDM) de 2006 e apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), em 

2000, no valor de 0,634 situando-se no 82º no “ranking” cearense (IPECE, 2009).  

Submetido à acentuada semi-aridez, a área de estudo possui um regime pluviométrico 

bem irregular, onde as precipitações são escassas e concentradas entre fevereiro e abril. As 

temperaturas se mostram elevadas ao longo do ano, alcançando média máxima de 27°C e a 

mínima de 24°C (IPECE, op cit.). 
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   Figura 3 – Mapa de localização do município de Canindé – CE. 
    Fonte: IPECE. Perfil Básico Municipal.  



38 
 

Esses aspectos climáticos implicam numa elevada taxa de evapotranspiração, 

contribuindo para um grande déficit hídrico superficial, que marca a intermitência sazonal dos 

cursos d’água. 

Na área de educação, o município dispõe de cento e cinqüenta e seis escolas de ensino 

fundamental, três de ensino médio, uma de ensino profissional e duas instituições de ensino 

superior. De acordo com dados da Prefeitura de Canindé (2009), no município havia 17.395 

matrículas no ensino fundamental, 3.373 no ensino médio e uma taxa de alfabetização de 

67,47%. De acordo com a mesma referência, o Produto Interno Bruto (PIB), em 2006, girava 

em torno de R$ 223.087 milhões, sendo a agropecuária responsável por 18,60%, a indústria 

por 10,05% os serviços por 71,23%. As principais vocações econômicas do município são: o 

turismo religioso, a piscicultura e a fabricação de calçados. 

No campo da saúde, o Município dispõe de 22 unidades ligadas ao Sistema Único de 

Saúde, sendo vinte unidades públicas e duas unidades privadas. Existe um hospital geral 

situado na Sede do Município, com 132 leitos, e postos de saúde distribuídos nos demais 

distritos. 

Em relação aos recursos hídricos, o município dispõe de 86 açudes11 sendo 84 

estaduais e 02 federais. Os açudes estaduais, os quais são utilizados pelo programa, possuem 

volume que variam de 300.000 m³ a 8.000.000 m³ localizando-se a maioria em áreas de 

assentamento.  

 

4.2.Tipo de pesquisa 

 

Para efetivar o presente estudo foi realizada uma pesquisa quantitativa e de 

levantamento. Na abordagem quantitativa empregam-se instrumentos estatísticos, tanto na 

coleta quanto no tratamento dos dados. De acordo com Richardson (1999, p.70), ela é 

importante para garantir a precisão dos resultados e evitar distorções na análise e 

interpretação, possibilitando uma margem de segurança quanto as inferências realizadas. 

Segundo Gil (1999, p.70), as pesquisas de levantamento se caracterizam pela solicitação de 

informações a um grupo significativo de pessoas para em seguida, mediante análise 

quantitativa, obter as conclusões correspondentes aos dados coletados. Essas conclusões são 

projetadas para a totalidade do universo, levando em consideração a margem de erro, definida 

inicialmente. 

                                                            
11  Informação concedida pela EMATERCE, gerência de Canindé, à coordenação do Peixamento. 
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4.3. Determinação do tamanho da amostra e método de amostragem 

 

A amostra pode ser definida como um subconjunto, uma parte selecionada da 

totalidade de observações abrangidas pela população, através da qual se faz um juízo ou 

inferência dela (TOLEDO, 1985). O tamanho da amostra foi definido utilizando a fórmula 

para populações finitas. 

 

 
                                                                                                                                 
                                                                                                             (1)  
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Em que: 

n = Número de indivíduos na amostra; 

N = Tamanho da população (1200 famílias beneficiárias do programa no município de 

Canindé12); 

 Zα/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança de 95% (Zα/2 = 1,96); 

 p = Proporção populacional de indivíduos beneficiados pelo Programa; 

q = Proporção populacional de indivíduos que NÃO são beneficiados pelo Programa (q = 1 – 

p); 

 e = Erro amostral, ou seja, a diferença entre um resultado amostral e o verdadeiro resultado 

populacional. Seu valor será limitado em 5%. 

A equação exige que se substituam os valores populacionais p e q, por valores 

amostrais p e q. Mas, devido a estes serem desconhecidos, p e q serão substituídos por 0,5 

(LEVINE, BERENSON & STEPHAN 2000).  

De acordo com Pires (2006), quando o tamanho inicial da amostra representar uma 

proporção igual ou superior a 5% do total de elementos da população pode-se utilizar a 

expressão a seguir para o cálculo definitivo do tamanho da amostra. 

 

                                                                                                                              (2) Nnnn /)1( 00 +×=
 

Onde: 

no é o tamanho da amostra definido na fórmula 1. 

                                                            
12 Esse valor foi calculado com bases nos dados concedidos pelos técnicos executores do programa, sendo eles: 
48 reservatórios repovoados em Canindé (TABELA 2A do Anexo) e 25 famílias beneficiárias por reservatório. 
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A amostragem é um conjunto de técnicas que permitem a obtenção de um subconjunto 

de um universo desconhecido para caracterizá-lo. Ela pode ser probabilística ou não-

probabilística.   

A amostragem probabilística tem como principal característica a realização de sorteio 

para a obtenção da amostra. Ela apresenta-se em quatro tipos: amostragem estratificada, 

amostragem sistemática, amostragem por conglomerado e amostragem simples ou ao acaso. 

Enquanto que a amostragem não-probabilística tem como principal característica a ausência 

de sorteio para a obtenção da amostra ou exclusão de alguns elementos da população por 

ocasião do sorteio. Neste processo, pode-se ter a amostragem intencional, a amostragem sem 

norma e a amostragem em materiais contínuos como gases ou líquidos (BARBETTA, 1999). 

Nesta pesquisa a população foi formada pelo número de famílias beneficiadas pelo 

Programa deste modo, foi utilizado o método de amostragem aleatória simples ou ao acaso 

para que todos os elementos da amostra tivessem a mesma chance de serem selecionados. 

 

4.4. Fonte de Dados 

 

Este estudo foi realizado com base em dados primários e secundários. Os primeiros 

foram oriundos da aplicação de questionários semi-estruturados (APÊNDICE A) a 72 famílias 

beneficiárias e aos 3 técnicos executores do programa. 

Os dados secundários referiram-se a publicações do Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará (IPECE), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

Secretária do Desenvolvimento Agrário (SDA).  

A aplicação dos questionários às famílias beneficiadas foi realizada no período de 

agosto de 2010 a outubro de 2010, em semanas intercaladas. Foram visitadas 18 comunidades 

circunvizinhas a oito reservatórios. Estes açudes possuíam diferentes frequências de 

repovoamento e foram definidos ao acaso, são eles: Barragem, Caiçara, Logradouro I, 

Oiticica II, São Paulo – AR, Santana do Cal, Tiracanga e Transval.   

Em cada comunidade foram aplicados quatro questionários. Todas as visitas foram 

acompanhadas por um técnico da Secretaria de Agricultura Municipal o qual já prestava 

assistência técnica ao local e possuía conhecimento prévio sobre a comunidade. Nas 

entrevistas foi utilizada uma linguagem acessível e de fácil compreensão. Elas foram 

direcionadas ao chefe de família, caso ele estivesse ausente o questionário era aplicado ao 

responsável por ela naquele momento.  
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Os questionários destinados aos técnicos foram aplicados em Novembro de 2010 na 

Coordenadoria de Desenvolvimento da Pesca/SDA. 

 

4.5. Modelo empírico 

 

As análises estatísticas realizadas para obtenção dos resultados foram efetuadas por 

meio dos softwares SPSS (Statistical Package for Social Sciences, versão 13.0) e Microsoft 

Office Excel 2007.  

 

4.5.1. Análise Descritiva  

 

A estatística descritiva teve como objetivo básico sintetizar uma série de valores de 

mesma natureza, permitindo dessa forma que se tenha uma visão global da variação desses 

valores num certo grupo, sem tirar qualquer conclusão ou inferência sobre um grupo maior. 

Conforme citação de Miranda (2008), “a pesquisa descritiva tem como objetivo 

primordial a descrição das características de uma determinada população ou estabelecimento 

de relações entre variáveis”. Essas características foram estudadas pelas variáveis: sexo, 

idade, grau de instrução, principal atividade econômica e tempo de ocupação. 

 

4.5.2. Mensuração dos índices de sustentabilidade e do grau de sustentabilidade 

 

O método que foi utilizado nesse estudo para mensuração do índice de 

sustentabilidade do Programa de Peixamento baseia-se na metodologia proposta por Rabelo 

(2007) e apresentou os seguintes passos: cálculo dos índices individuais das dimensões social, 

econômica, ambiental e institucional e cálculo do índice de sustentabilidade. 

Segundo a mesma autora, a construção de índices é a transformação do valor dos 

indicadores num quantum que varia entre 0 e 1, de forma que o valor mais próximo de 1 

significa a melhor condição de sustentabilidade – sustentabilidade alcançada e 0 o 

desempenho mais desfavorável – sustentabilidade não alcançada. 

Para o cálculo dos índices individuais foi considerada a seguinte fórmula: 
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                                                                                             (3) 

Sendo: 

Iw = Índices que comporão o índice de sustentabilidade: social (IS), econômico (IE), ambiental 

(IA) e institucional (II); 

Eij = Escore do i-ésimo indicador do Iw obtido no j-ésimo questionário; 

Emaxi = Escore máximo do i-ésimo indicador do Iw; 

i = 1,...., m, número de indicadores; 

j = 1,....,n, número de questionários aplicados; 

Este método atribui igual importância a todos os indicadores dentro da mesma 

dimensão de modo a não gerar nenhum viés ou tendenciosidade na análise.  

O índice de sustentabilidade incorpora todas as dimensões ou escopos considerados. 

Desta forma, ele foi mensurado através da expressão (4), a qual atribuiu pesos iguais a cada 

dimensão: 

                                                                                  (4) 

Em que: 

IS =Índice de sustentabilidade; 

I = Valor calculado para o w-ésimo índice; 

k= Número de Índices (k= 1,..., 4). 

Conforme o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (1998) a 
sustentabilidade pode atingir 5 graus:  
1. Sustentabilidade excelente              1 ≥ IS ≥ 0,800 

2. Sustentabilidade boa                0,799 ≥ IS ≥  0,650 

3. Sustentabilidade média            0,649 ≥ IS ≥  0,500 

4. Sustentabilidade ruim              0,499 ≥ IS ≥ 0,300 

5. Sustentabilidade crítica            0,299 ≥ IS ≥  0,000 

A contribuição dos indicadores na composição dos índices de sustentabilidade foi 

verificada através da seguinte fórmula: 
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Onde 

Cl = contribuição do indicador “l” no índice analisado; 

Sij = escore da i-ésima variável, obtida pelo j-ésimio beneficiado; 

Smaxi = escore máximo da i-ésima variável; 

i = 1, ..., v, número de variáveis no indicador l; 

j = 1, ..., m, número questionários aplicados. 

 

4.5.3. Definição dos indicadores que compõem os índices 

 

Os indicadores foram selecionados de acordo com a literatura existente, de maneira 

que pudessem representar os aspectos que tem maior influência na sustentabilidade do 

programa. A formação dos indicadores está apresentada na Figura 6. 

 

 
Figura 5. Dimensões e indicadores contextualizados para o Programa de Peixamento. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
 
4.5.3.1. Índice social (IS) 
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O índice social trata do bem-estar humano e de como aumentar as oportunidades de 

desenvolvimento igualmente para todos. Ele foi formado pelos indicadores educação, 

associação, envolvimento e padrão nutricional.  

• Educação - Dentre todos os meios que uma família pode dispor para satisfazer suas 

necessidades, o acesso ao conhecimento, certamente, se encontra entre os mais importantes. A 

educação é fundamental para promover o desenvolvimento sustentável, capacitando os 

cidadãos para lidar com as questões que o envolvem, facilitando, assim, a aquisição de 

valores, habilidades e conhecimentos consistentes. Esse indicador foi utilizado para verificar 

se outro (s) indicador (es) pode (em) influenciar no acesso a educação. 

• Associação – O associativismo é um importante instrumento de cidadania e é visto 

como uma forma de juntar interesses comuns, defendendo pontos de vista de forma global. 

Segundo Putnam (1999, p.104), a participação em organizações cívicas desenvolve o espírito 

de cooperação e o senso de responsabilidade comum para com os recursos coletivos. Esse 

indicador verificou se os beneficiados participam de alguma organização cívica, qual a 

finalidade das associações e se participar dessas organizações contribuem para o acesso ao 

Programa de Peixamento. 

• Envolvimento - Existem algumas recomendações técnicas importantes para a 

manutenção dos recursos hídricos e pesqueiros, tais como: o não uso de defensivos agrícolas 

em áreas próximas ao reservatório; não utilização de métodos predatórios de pesca; evitar 

atividade de pesca no corpo d’água onde foi realizado o peixamento, nos primeiros dias após 

a sua execução. Deste modo, esse indicador analisou se os beneficiados do programa tinham 

conhecimento e adotavam ações que contribuíssem com a preservação do meio ambiente e 

com o desenvolvimento do programa de Peixamento.  

• Padrão nutricional - A desnutrição geralmente está associada às precárias condições de 

vida e de assistência à mulher e às crianças, sendo que, na faixa etária até os cinco anos, há 

maior vulnerabilidade biológica à desnutrição, à morbidade e à mortalidade (IBGE, op cit.). 

Ademais, a alimentação e a nutrição adequadas são um Direito Humano Básico. Deste modo, 

como um dos objetivos desse programa é fornecer alimento de alto valor nutritivo esse 

indicador avaliou se as famílias beneficiadas utilizavam desse tipo de alimento para aumentar 

seu padrão nutricional.  

 

4.5.3.2. Índice ambiental (IA) 
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Esse índice surge do escopo ambiental que lida com o bem-estar do ecossistema, que 

segundo citações feitas por Takahashi e Delai (2007) é a condição na qual o ecossistema 

mantém sua diversidade e qualidade, sua capacidade de suportar a vida e seu potencial de 

adaptar às mudanças provendo futuras opções. Ele foi composto pelos indicadores 

biodiversidade, pesca, saneamento básico e qualidade de água. 

• Biodiversidade – A manutenção da biodiversidade ficou patente mundialmente a partir 

da ECO-92, estando incluída tanto a diversidade ecológica quanto a genética. A diversidade 

ecológica se refere ao número de espécies em determinadas áreas, o papel ecológico que estas 

espécies desempenham, o modo como a composição de espécies muda conforme muda a 

região e o agrupamento de espécies que ocorrem em áreas específicas, junto com os processos 

e interações que ocorrem dentro desses sistemas. Contudo, quando uma espécie é introduzida 

em um reservatório seu efeito sobre a fauna nativa é imprevisível e difuso por isso, este 

indicador foi utilizado para verificar se ocorreu redução na diversificação das espécies 

pescadas após a execução do Programa. 

•  Pesca – A pesca em águas interiores vem sendo estimulada pelo poder público, 

principalmente pela importância estratégica que esse recurso renovável representa para o 

aumento ou complementação da renda familiar. Este indicador foi utilizado para verificar se 

houve aumento na produção pesqueira com a implementação do Programa e qual atividade a 

pesca representa (recreação, subsistência ou atividade financeira). 

• Qualidade da água – A conservação da quantidade e da qualidade da água pode ser 

prejudicada pelo assoreamento dos reservatórios. Este deteriora a qualidade da água devido à 

acumulação de nutrientes e metais pesados nos sedimentos, reduz seu volume e deixa-a turva 

impossibilitando a entrada de luz e prejudicando o desenvolvimento da fauna e flora aquática 

devido à redução da renovação do oxigênio da água. Evitar e controlar erosões no solo e 

manter as matas ciliares intactas são as principais medidas para evitar o assoreamento e 

consequentemente contribuir para a melhoria da qualidade de água. Além disso, as matas 

ciliares contribuem para reduzir o contato dos animais e seus dejetos com a água dos 

reservatórios.  

Outro fator relacionado à qualidade de água é o excesso de aguapés13, esta ocorrência 

significa que no ambiente existe poluição sendo necessário a sua remoção para uma melhor 

oxigenação da água e minimização de perdas pela evapotranspiração (MOTTA et al, 2008).  

                                                            
13 Aguapés é o nome popular de algumas espécies de plantas aquáticas da família Pontederiaceae (INSTITUTO 
PIRENEUS, 2010).  
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Devido ao indicador qualidade de água estar diretamente relacionado com o sucesso do 

programa de peixamento ele foi utilizado para verificar se os beneficiados: consideraram que 

as atividades de peixamento diminuem a qualidade da água dos reservatórios; adotaram 

alguma medida de conservação das matas ciliares e de limpeza e remoção de aguapés; e se 

consideraram que a capacidade de armazenamento de água dos reservatórios tem diminuído 

ano a ano. 

 

4.5.3.3. Índice econômico (IE) 

 

O índice econômico foi formado pelos indicadores trabalho, renda e comercialização. 

• Trabalho – Um dos objetivos do Programa de Peixamento é proporcionar mais 

oportunidade de trabalho, isto representa a forma que uma pessoa tem de utilizar sua 

capacidade produtiva. Trata-se de um dos casos mais típicos de oportunidade. O indicador foi 

utilizado para verificar se ocorreu geração de trabalho com a execução do Programa. 

• Renda - Este indicador foi dividido em renda monetária e não-monetária (produção 

destinada ao autoconsumo dos beneficiados). A renda monetária passa a ser um recurso 

fundamental na medida em que a grande maioria das necessidades básicas de uma família 

pode ser satisfeita através de bens e serviços adquiridos no mercado. A renda não - monetária 

reduz as despesas com alimentação bem como, permite tê-la disponível em maior quantidade 

e qualidade garantindo a segurança alimentar dos beneficiados. 

• Comercialização – Esse indicador buscou examinar se os beneficiados tinham 

facilidade em comercializar os peixes e se existia infra-estrutura (transporte, acesso a postos 

de comercialização, etc.) para realizar esta atividade. 

 

4.5.3.4. Índice institucional (II) 

 

O índice de capacidade institucional mensura a capacidade dos sistemas, institucional, 

social e cultural de superar as principais barreiras e oferecer respostas aos desafios presentes e 

futuros de sustentabilidade. Ele foi formado pelos indicadores: divulgação, satisfação e 

capacidade técnica. 

• Divulgação – Com este indicador buscou-se avaliar se era realizada a divulgação do 

Programa para a população, bem como de recomendações técnicas que contribuem com a 

sustentabilidade dele. Ele foi direcionado somente aos beneficiados do programa. 
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• Satisfação – Este indicador buscou verificar se a população estudada estava satisfeita 

com o Programa, com a escolha dos reservatórios que foram repovoados e se solicitavam a 

entidades (EMATERCE, Secretarias de Agricultura do município, colônias de pescadores, 

etc.) o peixamento desses. 

• Capacidade técnica – O fortalecimento da perspectiva técnica da sustentabilidade 

implica a assunção de novos modelos de administração baseados na multidisciplinaridade das 

equipes, no investimento na formação profissional, na busca de novos e diversificados 

recursos que viabilizem as ações programáticas e constituição de um fluente mecanismo de 

visibilidade e comunicação da ação institucional com o conjunto da sociedade com a qual 

pretendam dialogar (NASCIMENTO; MARINHO; SANTOS, 2001). Esse indicador visou 

avaliar se o número de técnicos no programa, a composição, o nível de qualificação da 

equipe, a disponibilidade e a época de liberação dos recursos e se o período estipulado para 

execução do programa é suficiente. Ele foi destinado somente aos executores do Programa. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

5.1. Perfil da população beneficiária 

 

No Brasil, as informações sobre a pesca artesanal são insuficientes por isso, identificar 

o grupo beneficiado de um programa de desenvolvimento da pesca é fundamental para 

garantir que os objetivos sejam alcançados de forma eficiente bem como, para subsidiar o 

desenvolvimento de futuras políticas. 

A pesquisa realizada com 72 famílias beneficiadas do Programa de Peixamento no 

município de Canindé apontou que mais de 50% dos entrevistados são do sexo masculino 

(Tabela 2). Isto mostra que nessa população predomina o modelo tradicional de família em 

que o homem assume a chefia familiar. 

 
Tabela 2. Frequência absoluta e relativa dos entrevistados, segundo seu gênero, no município 
de Canindé – CE, 2010. 

Gênero Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa 

Feminino 26 36,1 
Masculino 46 63,9 
Total 72 100 

                                         Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Quanto à faixa etária deles os dados evidenciam que a idade media dos beneficiados é 

de 49 anos e que 51,4% estavam com idade acima de 50 anos (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Frequência absoluta e relativa da idade dos entrevistados, segundo a faixa etária, no 
município de Canindé – CE, 2010. 

Faixa etária Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa 

<30 7 9,7 
de 30 a 36 4 5,6 
de 37 a 43 9 12,5 
de 44 a 50 15 20,8 
>50 37 51,4 
Total 72 100 

                                 Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A baixa presença de jovens no meio rural justifica-se em muitas pesquisas pela falta de 

expectativas futuras baseadas nas tradições familiares, o que incentiva aos pais a 

impulsionarem seus filhos a buscarem novos horizontes profissionais e pessoais.  
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Conforme Godoy et al (2009), quando se trata do meio rural pode-se visualizar dois  

fenômeno: o envelhecimento da população e o êxodo dos jovens rurais para os centros 

urbanos. Estes dois fatos trazem consigo o problema da reprodução social da família rural, 

pois sem atrativos o jovem migra para as cidades, fazendo com a faixa etária da população no 

meio rural seja de pessoas acima de 40 anos. 

Em relação ao grau de escolaridade, aproximadamente 47% dos entrevistados não 

possuem instrução (Figura 7).  

 

47%

32%

14%

3% 4%

Sem instrução

Ens. Fund. Incompleto

Ens. Fund. Completo

Ens. Médio Incompleto

Ens. Médio Completo

 
Figura 5. Frequência relativa dos entrevistados, segundo o grau de escolaridade, no 
município de Canindé – CE, 2010. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Esses números mostram o pouco grau de escolaridade dos beneficiados, o que 

conforme Reardon (2001) restringe o crescimento das atividades não-agrícolas, 

principalmente das mais produtivas e dinâmicas. Ney e Hoffmann (2009) ressaltam que este 

fator é o que explica, isoladamente, a maior parcela das disparidades de rendimentos do 

trabalho no meio rural. Os mesmos autores comentam que a educação não só afeta 

positivamente o nível de produtividade e renda do trabalho, como também uma população 

mais educada torna-se capaz de participar de forma mais ativa na vida social e política do 

país.  

Do ponto de vista demográfico, uma menor escolaridade está associada a maiores 

níveis de fecundidade e de mortalidade, devido à falta de compreensão e conhecimento sobre 

as práticas de planejamento familiar e saúde preventiva. 

Souza (2003) justifica que a baixa cobertura educacional dificulta a eficácia das 

políticas públicas, uma vez que se torna um fator limitante no tocante à determinação de 

fatores como informação, comunicação, capital humano, capital social e tecnologia os quais 

contribuiriam para alavancar o desenvolvimento sustentável bem como, tornar a produção 

mais eficiente e competitiva. 
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Analisando as informações apresentadas na Figura 8, observa-se a existência de 

pluriatividade na área de estudo sendo a agricultura a principal atividade econômica 

desenvolvida. 

71,5%

12,5%

6%
10%

Agricultura

Pesca

Comércio

Outra

 
Figura 6. Frequência relativa da população estudada, segundo a principal ocupação, no 
município de Canindé – CE, 2010. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

  

Segundo Anjos (2003 apud MACHADO; CAUME 2008) a pluriatividade é um 

fenômeno onde famílias de agricultores tradicionais passam a desenvolver outras atividades 

como estratégia de complementação a renda. 

Conforme Alves (2002), a pluriatividade apresenta uma das estratégias que as famílias 

elaboram para assegurar a permanência no meio rural.  

O recurso das atividades não-agrícolas é uma estratégia de alocação da força de 

trabalho familiar ante os condicionantes da unidade produtiva agrícola e expressa, a 

racionalidade que a família imprime às suas atitudes para manter o equilíbrio entre o trabalho 

e consumo e garantir, assim, sua reprodução (CHAYANOV, 1974 apud SCHNEIDER, 2003). 

         Ao que concerne o tempo de ocupação dos beneficiados na atividade econômica 

exercida a Tabela 4 expõe que 50,00% da população assistida trabalha há mais de 40 anos na 

mesma atividade, caracterizando uma forte tradição do homem rural na suas ocupações. 

 

Tabela 4. Distribuição absoluta e relativa dos beneficiados, segundo o tempo de ocupação na 
atividade econômica exercida, no município de Canindé – CE, 2010. 

Tempo de Ocupação Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa 

<24 22 30,56 
de 24 a 39 14 19,44 
de 40 a 55 23 31,94 
>55 13 18,06 
Total 72 100 

                       Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.2. Índices de sustentabilidade do Programa de Peixamento 

 

Para gerir e monitorar qualquer programa que vise sua sustentabilidade é preciso 

atentar-se ao grau de sustentabilidade de cada dimensão de modo que possa corrigir e ajustar 

as variáveis que desviam o programa da busca pelo seu DS. 

Os índices para cada dimensão foram calculados a partir da fórmula 3, a qual atribui 

igual importância a todos os indicadores dentro da mesma dimensão de modo a não gerar 

nenhum viés ou tendenciosidade na análise, e seus valores podem ser vistos na Tabela 5.  

 

Tabela 5. Valores dos Índices de sustentabilidade do Programa de Peixamento no município 
de Canindé - CE, 2010. 

Índices Valores 

Índice social (IS) 0, 562 

Índice ambiental (IA) 0, 563 

Índice econômico (IE) 0, 343 

Índice institucional (II) 0, 652 

      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dado que quanto mais próximo de 1 o valor de cada índice melhor o desempenho do 

Programa de Peixamento, nota-se que o índice institucional obteve o melhor desempenho,  e 

que existe uma fragilidade no aspecto econômico. Uma análise sobre os aspectos verificados 

em cada dimensão possibilita uma melhor compreensão dos resultados. 

 

5.2.1. Dimensão social 

 

No escopo social o indicador que mais contribuiu para a formação do IS foi o padrão 

nutricional com uma participação de 35,88% enquanto que, o indicador educação participou 

apenas com 8,93% (Tabela 6). 

Neste caso, a percepção da melhoria na alimentação pelas famílias após ter ocorrido os 

repovoamentos, o consumo de peixe e o local proveniente desse alimento foram fatores 

predominantes para o bom desempenho do índice.   

Avaliando a frequência desses itens verifica-se que da população estudada 46 famílias 

perceberam mudanças significativas na alimentação após a execução do repovoamento dos 

reservatórios. 

 



52 
 

Tabela 6. Participação dos indicadores da dimensão social na formação do IS  do 
Programa de Peixamento, no município de Canindé - CE, 2010. 

Indicador Valor absoluto Valor relativo (%) 

Educação 0,181 8,93 

Associação 0,649 32,04 

Envolvimento 0,469 23,15 

Padrão Nutricional 0,727 35, 88 

Is 0,562 100 

          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação ao consumo de peixe, 4,17% das famílias não possuem o hábito de 

consumi-lo enquanto que, 51,39% famílias consomem mais de duas vezes por semana (Tabela 

7).   

 

Tabela 7. Frequência do consumo de peixe semanal pelas famílias beneficiadas do programa 
de Peixamento no município de Canindé - CE, 2010. 

Consumo de 
peixe/semana 

Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa 

Nenhuma vez 3 4,17 
1 vez 32 44,44 
2 ou 3 vezes 28 38,89 

  Mais de 3 vezes 9 12,50 
Total 72 100 

                 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme Silva (2007) as escolhas alimentares em populações de baixo poder 

aquisitivo são influenciadas por fatores econômicos podendo sofrer variações derivadas das 

condições ecológicas, das variações sazonais e das migrações 

De acordo com os entrevistados antes dos peixamentos o pescado era pouco 

consumido, pela maioria deles, o que pode ser explicado pela ausência de comercialização 

desse produto nas comunidades rurais.  Rivera e Souza (2006) ressaltam que o baixo consumo 

de peixes pela população rural sugere que ela pode não estar atingindo o consumo suficiente 

de ácidos graxos da série ômega-3, relacionados à prevenção de distúrbios cardiovasculares e 

câncer.  

Para Carvalho e Rocha (2010), as deficiências nutricionais e as infecções nas 

populações rurais ainda são desafios fundamentais da saúde pública no Brasil. Segundo 

Bandarra (2009), comer 150 g de peixe, duas ou três vezes por semana, pode melhorar a 
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saúde, em aspectos como o peso corporal, o perfil lipídico, a inflamação e o stress. Deste 

modo, o consumo de peixe, tem um papel importante na melhoria do estado nutricional da 

população. 

Quanto ao local de obtenção do peixe, 87,50% dos beneficiados obtém este produto nos 

açudes e 12,50% deles nas feiras e mercados do município.  Isto ressalta a importância dos 

reservatórios para a oferta de alimento de alto valor protéico na zona rural. Vale salientar que 

eles são de uso comum a toda população, possibilitando, portanto, uma divisão social de sua 

produção. 

No quesito educação, Tozoni-Reis (2004 apud Rabelo op cit.) diz que ela é o único 

meio de levar o ser humano a refletir sobre suas intervenções na natureza, possuindo 

capacidade transformadora de fazer com que o homem pense, aja e multiplique suas ações. 

Contudo, ao analisar o indicador educação, 81,90% dos beneficiados responderam que o 

programa não possibilita um maior acesso a educação, visto que, para eles o governo é o 

responsável por este papel não necessitando que direcionem a renda proveniente da atividade 

de pesca ou agricultura para esta ação. 

Analisando o indicador envolvimento do Is, percebe-se que a população estudada 

possui bastante informação sobre os períodos de defeso14 de espécies aquáticas, mas, não tem 

conhecimento de nenhum instrumento normativo sobre o povoamento e repovoamento de 

reservatórios. Porém, quando se trata das recomendações técnicas requeridas para o 

desenvolvimento dos alevinos após a execução do programa 80,40% dos beneficiados as 

executam e 19,60 não cumprem com essas recomendações. 

Além desses aspectos, é importante que a população tenha consciência que os recursos 

naturais só estarão disponíveis no futuro se eles adotarem práticas que os preserve. Conforme 

Miranda (op cit.), em um contexto geral, a prática de queimadas no solo e o uso de 

agrotóxicos causa desequilíbrios que pode ocasionar a poluição das águas, erosão e 

desertificação levando a perdas irreversíveis ao meio ambiente.  

Com base nos dados da Tabela 8, 83,30% dos entrevistados nunca realizaram plantio de 

árvores para conservação do solo e 63,89% fazem uso de queimadas em atividades 

agropecuárias e em locais próximos ao reservatório. 

 

 

                                                            
14 O objetivo básico dos períodos de defeso de reprodução é possibilitar que as espécies possam se reproduzir 
e renovar os estoques pescáveis para os anos vindouros. Durante esse período só poderá ser comercializado o 
estoque de pescado que for declarado pelo próprio pescador ou pessoa jurídica.  
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Tabela 8. Participação percentual das variáveis que compõem o indicador envolvimento, 
segundo os beneficiados do Programa de Peixamento, no município de Canindé - CE, 2010. 

Variáveis do indicador 
envolvimento 

Participação percentual 
Sim Não Total 

Faz uso de queimadas 63,89 36,11 100 

Planta árvores para conservação do 
solo 

16,70 83,30 100 

        Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Uma das formas de desenvolver o senso de responsabilidade para ações coletivas é 

participação em organizações cívicas. De acordo com dados da pesquisa 93,10% das famílias 

participam ativamente de associações, além disso, para 85% delas este instrumento facilita 

que o programa chegue à comunidade (Figura 9).  
 

10%

85%

5%

Não
Sim
Não informou

 

Figura 7. Percentual de famílias que consideraram que a associação facilita a execução dos 
peixamentos no município de Canindé - CE, 2010. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todavia 76,40% dessas famílias se associaram antes da execução dos peixamentos. 

Além disso, em todas as entrevistas foi relatado que essas organizações foram estruturadas 

com o incentivo e a imposição do poder público municipal com a perspectiva integracionista 

para obtenção dos benefícios de determinadas políticas de desenvolvimento rural 

principalmente, as que se referem com o acesso a terra. 

Farias (1981, p. 26) destaca que buscar a participação das famílias rurais dentro dos 

limites de adesão aos planos de desenvolvimento de um local, é limitar o seu alcance e correr 

o risco de criar ilusões na população em torno do significado mais amplo da participação em 

uma organização cívica. 

Segundo Rahnema (2000, p. 194 e 195), as associações se tornaram uma proposição 

atraente em termos econômico sendo um meio excelente para conseguir diversos recursos.  
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5.2.2. Dimensão ambiental 

 

Na composição do índice ambiental conforme dados da Tabela 9, observa-se que o 

indicador biodiversidade apresentou a menor participação e que os indicadores pesca e 

qualidade de água contribuíram quase com o mesmo percentual. 

 

Tabela 9. Participação dos indicadores da dimensão ambiental na formação do IA do 
Programa de Peixamento, no município de Canindé - CE, 2010. 

Indicador Valor absoluto Valor relativo (%) 

Biodiversidade 0,194 13,51 

Pesca 0,608 42,34 

Qualidade de água 0,634 44,15 

IA 0,563 100 

           Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A menor contribuição do indicador biodiversidade pode ter ocorrido por que a espécie 

predominante em alguns dos açudes era o Tucunaré e, segundo a população estudada com a 

introdução de alevinos de tilápia do Nilo o estoque da espécie predominante tornou-se. As 

mudanças na diversidade de espécies de peixe, observadas pelos beneficiados, nos 

reservatórios estão expostas na Tabela 10.  

 
Tabela 10. Frequência da variação da diversidade de espécies de peixes no município de 
Canindé - CE, 2010, segundo os beneficiados. 

Variação Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa 

Diminui 53 73,61 
Permaneceu igual 10 13,89 
Aumentou 9 12,50 
Total 72 100 

                 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com Attayde et al (2007), a tilápia do Nilo pode afetar outras espécies de 

peixes  através da competição aparente15, ou seja, o aumento na abundância de uma das presas 

pode promover um aumento na quantidade de predador e elevar a pressão de predação. 

                                                            
15 Competição aparente é uma interação indireta entre espécies que compartilham um mesmo predador, que 
causa efeitos similares ao da competição clássica por exploração (GIACOMINI, 2007). 
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Assim, uma espécie de presa pode afetar negativamente a abundância de outra espécie por 

compartilhar predadores e não apenas recursos alimentares. 

Dias (2006) ressalta que em um reservatório do Estado de Rio Grande do Norte, há 

possibilidade da tilápia do Nilo estar interferindo no recrutamento de espécies nativas e da 

exótica P. squamosissimus devido a essas espécies se alimentarem basicamente de 

zooplâncton16 durante seus estágios juvenis. Por outro lado, nesse mesmo estudo os 

pescadores não atribuem e nem relacionam a tilápia a nenhuma mudança na diversidade de 

peixes no local analisado.  

Conforme Gurgel e Fernando (1994), as tilápias introduzidas nos reservatórios do 

Nordeste Brasileiro não causaram nenhum dano às espécies de peixe nativas, pois teriam 

ocupado um espaço vago nesses ambientes.  

Segundo Dudgeon (2003), na Ásia a tilápia tem sido apontada pelos pescadores como a 

espécie que beneficiou a pesca sem causar prejuízos a outras espécies. McKaye et al (1995) 

apontam que as tilápias do gênero Oreochromis causaram preocupação no Lago Nicarágua e 

na Austrália por estarem relacionadas ao declínio de espécies nativas. 

Menescal (2002) avaliando a pesca no açude Marechal Dutra observou mudanças na 

estrutura da comunidade de peixes após a introdução da tilápia do Nilo, com prejuízos para as 

espécies nativas Prochilodus brevis, Leporinus sp. e Hoplias malabaricus. Para o mesmo 

autor, tais evidências não provam que a tilápia do Nilo causou as mudanças observadas no 

desembarque pesqueiro do açude, mas sugerem que ela possa ter sido ao menos parcialmente 

responsável por essas ocorrências. 

Conforme Rosa et al (2003), a diversidade de espécies de peixes nos corpos hídricos 

pode estar ameaçada pela destruição de matas ciliares e áreas alagadas, poluição e 

eutrofização da água. Na presente pesquisa, 89,70% dos entrevistados responderam não 

contribuírem de nenhuma maneira para a conservação das matas ciliares. 

Existe muita controvérsia quanto aos impactos ambientais dos peixamentos nos 

ecossistemas aquáticos. Para aproximadamente 93% dos beneficiados, os repovoamentos não 

provocam alterações na qualidade de água dos reservatórios. Segundo eles, a qualidade da 

água diminui quando ela fica armazenada por bastante tempo sem haver renovação, ou seja, 

as variações nesta variável ocorreriam devido a fatores abióticos.  

Cientificamente, esta percepção dos pescadores foi comprovada por Bouvy et al (2003) 

que durante dois anos estudou as características limnológicas em um reservatório do Nordeste 

                                                            
16 Zooplâncton são micro‐animais que vivem flutuando na água. 
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do Brasil e comprovou que no período de redução do volume hídrico ocorre um aumento de 

clorofila a na água e no período de chuvas há uma diluição das concentrações de clorofila a, 

material particulado e nutriente e melhora a qualidade de água.  

Okun et al (2008) demostraram experimentalmente que a tilápia não é capaz de 

promover mudanças na qualidade de água. 

Em relação ao indicador pesca, 82% da população estudada respondeu que houve 

aumento da produção pesqueira após a execução das atividades de peixamento (Figura 10). 

 

17%

82%

1%
A produção pesqueira não 
aumentou.

Ocorreu aumento na 
produção pesqueira.

Não sabe respoder.

 
Figura 8. Percentual da população estudada que consideram que os peixamentos contribuíram 
para o aumento da produção pesqueira, no município de Canindé - CE, 2010. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Sales (op cit.) em uma avaliação dos peixamentos no estado de Pernambuco notou que 

nos açudes que vêm recebendo intervenção pública, por meio dos repovoamentos, ocorreu um 

incremento da produção de peixe. Sales também verificou que o homem rural, culturalmente 

associado à agropecuária, tem incorporado a pesca como uma de suas atividades. Dias (op 

cit.) com base em resultados da produção pesqueira no açude Gargalheiras/RN mostrou que 

não houve aumento na produtividade pesqueira após a introdução da tilápia. O que ocorreu, 

segundo ele, foi uma substituição da pescada, espécie mais abundante, pela tilápia do Nilo. 

 

5.2.3. Dimensão econômica 

 

O sistema de produção neste estudo se caracterizou como artesanal envolvendo a 

utilização de anzóis ou redes e canoa a remo. Os instrumentos de pesca são confeccionados 

pelos próprios pescadores e a escolha do local de pesca é baseada na sabedoria popular. De 

acordo com Rebouças et al (2009) a pesca artesanal ou de pequena escala contribui com 

aproximadamente 55% do pescado que é consumido no Brasil, o que indica a sua importância 

econômica e social para o país. 
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Nesta pesquisa, 89,42% do que é pescado pelos beneficiados é destinado ao 

autoconsumo, sendo os 10,58% restantes destinados à comercialização e outras destinações. 

Em 92,80% dos casos o pescado é vendido na própria comunidade ou comunidades vizinhas 

enquanto que, 7,20% da população analisada comercializam seus produtos para agentes 

intermediários ou nas feiras e mercados do município. Nesse processo de comercialização, 

62,60% vendem o peixe inteiro e sem nenhum beneficiamento, 29,10% comercializam-no 

fresco e eviscerado e 8,30% resfriado (inteiro ou eviscerado).  Segundo os entrevistados, no 

município não existe estrutura física que possa ser utilizada para viabilizar a comercialização 

do pescado.  

Em relação à percepção dos entrevistados quanto às variações na renda monetária e não 

monetária após a execução dos peixamentos, 86,11% consideraram que não houve mudanças 

na renda monetária e 72,22% perceberam que a renda não-monetária aumentou (Tabela 11). 

 
Tabela 11.  Frequência das variações ocorridas na renda monetária e não monetária segundo 
os beneficiados do Programa de Peixamento, no município de Canindé - CE, 2010. 

Variações 
Renda monetária Renda não monetária 

Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa 

Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa 

Diminuiu 2 2,78 0 0,00 
Permaneceu igual 62 86,11 20 27,78 
Aumentou (pouco) 3 4,17 24 33,33 
Aumentou (muito) 5 6,94 28 38,89 
Total 72 100 72 100 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Resultados de avaliações realizadas por Dias (op cit.) sugerem que a introdução de 

tilápia não ocasionou aumento significativo na renda per capita bruta e renda total de 

pescadores no Rio Grande do Norte. Apesar deste dado o autor não sabe afirmar se a pesca ao 

longo dos anos teria sido pior, neste local, sem a contribuição dos peixamentos. 

A atividade econômica exercida pelos beneficiados antes e depois do programa deve 

ser verificada para situar a importância dos peixamentos na geração de trabalho. Observando 

a Tabela 12 nota-se que não ocorreu diferenciação nas atividades exercidas antes e depois da 

execução dos peixamentos. Apesar disto, o aumento da produção pesqueira por meio dos 

peixamento possibilita novas alternativas de geração de renda para os beneficiados 

Segundo Sales (op cit.), em açudes das bacias hidrográficas dos rios Brígida, Terra 

Nova, Pajeú e Moxotó em Pernambuco – Brasil, os peixamentos contribuíram e estimularam 
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a participação na atividade pesqueira de aproximadamente 11.000 pessoas que acrescidos de 

seus familiares participantes da confecção de apetrechos de pesca, conserto de redes, 

beneficiamento e comercialização do pescado representa direta e indiretamente a geração de 

trabalho para um total de 44.000 beneficiados. 

 

Tabela12. Ocupação da população estudada antes e depois das atividades de peixamento no 
município de Canindé - CE, 2010. 

Trabalho 
Antes dos Peixamentos  Depois dos Peixamentos 

Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa 

Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa 

Desempregado 0 0,00 0 0,00 
Pesca 9 12,50 9 12,50 
Outro  63 87,50 63 87,50 
Total 72 100 72 100 

   Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Mesmo não tendo ocorrido mudanças na ocupação dos beneficiados, o indicador 

trabalho contribuiu com 31,42% para a composição do índice econômico (IE) e o indicador 

comercialização obteve a menor participação o que pode ser explicado pela variável infra-

estrutura de comercialização (Tabela 13). 

 

Tabela 13. Participação dos indicadores da dimensão econômica na formação do IE do 
Programa de Peixamento, no município de Canindé - CE, 2010. 

Indicador Valor absoluto Valor relativo (%) 

Trabalho 0,344 31,42 

Renda 0,543 49,59 

Comercialização 0,208 18,99 

IE 0,343 100 

            Fonte: Dados da pesquisa. 

 

5.2.4. Dimensão institucional 

 

Analisando a contribuição de cada indicador na formação do índice institucional (II), 

como mostra a Tabela 14, verifica-se que o indicador capacidade técnica se destacou 

alcançando 0,675 pontos em valores absolutos. Esse índice obteve o melhor desempenho 

dentre os outros índices analisados mostrando que a equipe técnica está alcançando uma 
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maturidade como grupo em si, apesar do número de técnicos não ser considerado suficiente 

para a execução das atividades de peixamento. 

 

Tabela 14. Participação dos indicadores da dimensão institucional na formação do II do 
Programa de Peixamento, no município de Canindé - CE, 2010. 

Indicador Valor absoluto Valor relativo (%) 

Divulgação 0, 563 29, 71 

Satisfação 0, 657 34, 67 

Capacidade Técnica 0, 675 35, 62 

II 0, 652 100 

         Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nesta equipe todos os técnicos possuem nível superior completo com formação em 

Engenharia de Pesca e participam de todas as etapas do programa, desde a escolha da espécie a 

ser utilizada e do fornecedor até a transferência dos peixes para o reservatório bem como, de 

eventos técnicos que propiciaram a difusão de conhecimentos sobre a espécie utilizada e a 

atividade do peixamento e pesca. 

Dentre as dificuldades enfrentadas pela a equipe na execução dos peixamentos tem-se: a 

falta de infra-estrutura das estradas, as dificuldades ao acesso de algumas comunidades, o 

tempo de viagem, a falta de cooperação de entidades em algumas localidades e a ausência de 

um sistema integrado de informações entre os órgãos que gerenciam o uso da água. Como 

ponto fraco do Programa eles citaram a inexistência de fornecedores de alevinos, da espécie 

utilizada, localizados em regiões estratégicas para facilitar a distribuição, além do número de 

pessoal técnico ser restrito para atender a grande demanda de repovoamentos pelos Municípios. 

Os técnicos também relataram que os recursos financeiros disponíveis são satisfatórios 

para a execução dos peixamentos e são liberados dentro do prazo estipulado pelo órgão 

gestor. No entanto, segundo eles o período estipulado para alcançar as metas do número de 

alevinos distribuídos e do número de municípios atendidos é curto, ficando a equipe 

sobrecarregada. 

A divulgação das atividades de repovoamento para a comunidade é importante para 

que a população se torne participante desta ação contribuindo para preservação dos 

reservatórios e para o desenvolvimento do pescado pós-peixamento. Nesta pesquisa, mais de 

50% da população analisada respondeu ser informada sobre os peixamentos antes da 
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execução deles e ter recebido recomendações técnicas sobre os cuidados que devem ter com o 

corpo hídrico após ser repovoado (Tabela 15). 

 

Tabela 15. Frequência relativa dos beneficiados que receberam informações e recomendações 
técnicas sobre os peixamentos no município de Canindé - CE, 2010. 

Indicador 
Divulgação 

Informação Recomendações técnicas 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa 
Não  31 43,06 32 44,44 
Sim 41 56,94 40 55,56 
Total 72 100 72 100 

           Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Quanto ao indicador satisfação, 93,06% dos beneficiados estão satisfeitos com a 

escolha dos reservatórios repovoados e 70,83% deste público estão satisfeitos com as 

atividades de Peixamento (Tabela 16).  

 

Tabela 16.  Satisfação dos beneficiados quanto às atividades de peixamento e os reservatórios 
repovoados no município de Canindé - CE, 2010. 

Indicador 
Satisfação 

Reservatório Peixamento 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa 

Não  5 6,94 21 29,17 
Sim 67 93,06 51 70,83 
Total  72 100 72 100 

              Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os motivos citados pelos entrevistados que levaram a insatisfação com o Programa 

são: a baixa frequência de repovoamentos em um mesmo açude, a utilização de apenas uma 

espécie e o tamanho dos alevinos introduzidos nos reservatórios. 

Dentre a população estudada, 66,67% dos beneficiados nunca solicitaram o 

repovoamento dos açudes as entidades responsáveis enquanto que, 33,33% já demandaram 

por esta ação. Insto demonstra a falta de iniciativa dos beneficiados apesar da participação na 

organização cívica. 

 

5.3. Índice de sustentabilidade e grau de sustentabilidade 
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O índice de sustentabilidade do Programa de Peixamento, como já abordado, foi 

determinado considerando que o índice de cada dimensão possuísse o mesmo peso. O valor 

encontrado foi de 0,530 representando que o Programa apresenta uma média sustentabilidade 

sendo ruins as condições encontradas no escopo econômico (Tabela 17). 

 

Tabela 17.  Valores dos Índices de sustentabilidade e grau de sustentabilidade do Programa 
de Peixamento no município de Canindé - CE, 2010. 

Índices Valores Grau de sustentabilidade 

Índice social (IS) 0, 562 Média 

Índice ambiental (IA) 0, 563 Média 

Índice econômico (IE) 0, 343 Ruim 

Índice institucional (II) 0, 652 Boa 

Índice de Sustentabilidade (IS) 0, 530 Média 

 Fonte: Dados da pesquisa 
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6. CONCLUSÕES 

 

A avaliação mostrou que no município de Canindé o Programa de Peixamento está 

direcionado a um público-alvo que possui: um baixo grau de escolaridade ou nenhuma 

instrução, uma idade média de 49 anos, uma forte tradição nas suas ocupações, a agricultura 

como atividade principal e a atividade de pesca e comércio como atividades complementares. 

Com a pluriatividade da população estudada pode-se concluir que as atividades de 

peixamento possibilitam novas alternativas de inserção econômica e social, através do 

incremento da pesca. 

A determinação dos índices individuais permitiu verificar que as dimensões social, 

econômica, ambiental e institucional apresentam, respectivamente, uma sustentabilidade 

média, ruim, média e boa. 

A análise do escopo social apontou que o programa atingiu seu objetivo de contribuir 

para a melhoria nutricional da dieta da população beneficiada através da oferta do peixe, o que 

também é observado na avaliação da renda não monetária.  

A educação apresentou-se como o principal problema desta dimensão visto que a 

baixa escolaridade leva a população a escolher práticas mais simples para solucionar os 

problemas do seu dia-a-dia, o que repercute negativamente no indicador envolvimento.  Além 

disso, o programa isoladamente não teria condições de proporcionar assistência educacional 

aos seus beneficiados uma vez que, ele não foi elaborado para essa finalidade. Desta forma, 

conclui-se que o indicador educação está subestimando o índice social e que esta análise 

estaria melhor representada com a exclusão dele da dimensão social 

Em contraponto, a sustentabilidade social pode estar superestimada pelo indicador 

associação devido ao formato das organizações existentes não permitir a inserção autônoma 

das famílias estudadas no debate acerca do desenvolvimento rural sustentável. Isto foi 

identificado pela participação dos beneficiados na organização ser induzida ou limitada ao 

acesso a programas governamentais. 

Uma maior reflexão do associativismo desenvolvido no município de Canindé poderá 

ser objeto de futuras pesquisas as quais poderão contribuir para a melhoria do formato das 

organizações existentes ou para a construção de novos formatos que permitam a atuação dos 

participantes enquanto um segmento da sociedade civil organizada que influencia e colabora 

para o desenvolvimento rural.  

Nos aspectos econômicos verifica-se que o programa teve pouco impacto na renda 

monetária o que é explicado pela dificuldade de comercialização do peixe no município. 
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Além disso, nota-se que a presença de infra-estruturas de comercialização seria inviável para 

a melhoria da sustentabilidade desta dimensão uma vez o local estudado se caracteriza pela 

pequena açudagem que proporciona pouco volume de produção. Apesar desses aspectos, o 

programa alcança o seu objetivo de possibilitar mais trabalho e renda as comunidades 

circunvizinhas aos reservatórios.   

Na dimensão ambiental o indicador biodiversidade foi o que menos contribuiu para a 

sustentabilidade do programa devido provavelmente a competição aparente existente entre a 

espécie predominante nos açudes do município estudado (o tucunaré) e a espécie introduzida. 

Para aperfeiçoar este aspecto e complementar as informações acerca deste assunto sugere-se 

que o monitoramento ambiental e sanitário dos recursos hídricos seja parte integrante do 

programa e seja desenvolvido de forma continuada (antes, durante e após a execução dos 

peixamentos).  

O índice institucional apresentou o melhor resultado, entre os índices estudados, 

mostrando que o Governo Estadual acertou na escolha da equipe técnica e que ela apesar de, 

executar um programa ainda novo, possui maturidade como grupo em si. Contudo, é relevante 

um estudo que avalie os resultados desses técnicos comparando os conhecimentos e práticas 

da população beneficiada antes e após os eventos técnicos desenvolvidos pela equipe 

executora do programa. 

Em resumo, a pesquisa permitiu verificar que o Programa de Peixamento, no 

município de Canindé, alcançou todos os seus objetivos propostos e apresenta, dentro da 

classificação pré-determinada, um nível de sustentabilidade média significando que ainda há 

condições dele ser aperfeiçoado no sentido de aumentar o seu Índice de Sustentabilidade para 

bom ou excelente.  

Para a melhoria do índice de sustentabilidade deste programa sugere-se que o 

envolvimento da população beneficiada seja utilizado como requisito para a escolha dos 

reservatórios a serem repovoados. Por exemplo, os reservatórios que estiverem com a mata 

ciliar preservada teriam prioridade nos repovoamento em relação aos reservatórios que não 

apresentam a mesma característica citada. 
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APÊNDICE A. Questionário 

 
 
Pesquisa: Sustentabilidade do Programa de Peixamento do Governo do Estado do Ceará em 
coleções de águas públicas. 
 
Pesquisadora: Samíria Mª Oliveira da Silva.             Questionário nº: _____ 
              
Local da Pesquisa: Município de Canindé                Data da Pesquisa: ___/___/2010 
 
Reservatório: ________________________          Localidade: _________________ 
 
Perfil do beneficiado 
Idade: ______ 
Escolaridade:         Sem instrução                                          Ensino Médio Incompleto 
                               Ensino Fundamental Incompleto            Ensino Médio Completo 
                               Ensino fundamental completo 
Qual atividade você exerce?       agricultor         comerciante 
                                                 pescador          outra __________________________ 
Há quanto tempo exerce esta atividade?_____________________________________ 
Trabalha apenas nesta atividade?      sim        não 
Caso a reposta seja não, qual (is) a(s) outra (s) atividade (s)? ____________________ 
_____________________________________________________________________ 
Condição do beneficiado em relação à terra:        proprietário          arrendatário 
                                                                         outra _______________________ 
 
Índice Social (Is) 
Indicador 

Educação O Programa permitiu de alguma forma um maior acesso a educação a 
você e sua família? 
Não 0
Sim 1
Como? _____________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Associação Você, ou alguém da sua família, participa de alguma associação, 
cooperativa ou sindicato? 
Não 0 
Sim 1 
Qual?______________________________________________ 
Quando entrou para associação? 
Antes do programa 0 
Depois do programa 1 
A associação facilita que o programa chegue a sua comunidade? 
Não 0

Universidade Federal do Ceará 
Centro de Ciências Agrárias 
Departamento de Economia Agrícola 
Curso de Pós - Graduação em Economia rural 
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Sim 1
Participa das reuniões?  
Não 0
Sim 1

Envolvimento 

Adotam alguma ação que contribua para a conservação do meio 
ambiente? 
Não 0
Sim 1
Qual? ______________________________________________________ 
Conhecem alguma legislação de pesca?  
Não 0
Sim 1
Qual?______________________________________________ 
Utilizam de instrumentos de pesca predatórios?  
Sim 0
Não 1
Ocorrem queimadas ou utilização de substâncias tóxicas em áreas 
próximas ao reservatório? 
Sim 0
Não 1
Quanto tempo, após o reservatório ser peixado você ou seus familiares 
realizam a pesca?  
Menos de 15 dias 0
Após 15 dias 1

Padrão 
Nutricional 

Você percebe alguma diferença na alimentação da sua família após ter 
ocorrido os repovoamentos dos açudes? 
Não 0
Sim 1
Se sim, quais foram às mudanças mais significativas? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Quantas vezes na semana sua família consome peixe? 
Nenhuma vez 0
1 vez 0,5
2 ou 3 vezes 1
Mais de 3 vezes 1
Onde é obtido o peixe utilizado na alimentação de sua família? 
Nas feiras e supermercados 0
No reservatório 1

Fale sobre os efeitos sociais gerados na comunidade em razão do repovoamento dos açudes? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Índice ambiental (IA) 
Indicador 

Biodiversidade 

O que ocorreu com a diversidade das espécies pescadas após a execução 
dos peixamentos? 
Diminui  0
Permaneceu igual 0,5

 Aumentou 1

Pesca 

Houve aumento na produção pesqueira após a execução do programa? 
Não  0
Sim 1
Qual tipo de atividade representa a pesca para você e sua família? 
Recreativa 0
Subsistência 0,5
Atividade financeira 1

Qualidade de 
água 

Consideram que os peixamentos diminuem a qualidade da água dos 
reservatórios? 
Sim 0
Não 1
Por quê? 
____________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Foi realizado algum trabalho de limpeza e/ou remoção de aguapés no 
reservatório 
Depois do Programa                                                                                   0 
Antes do Programa                                                                                  0,5   
Nunca foi realizado                                                                                    1 
Você considera que a capacidade de armazenamento de água nos 
reservatório vem diminuindo ano a ano? 
Sim                                                                                                              0
Não                                                                                                              1 
Se sim, em sua opinião o que tem ocasionado este processo? _________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Você ou sua família adotam alguma medida para conservar ou reflorestar 
as matas ciliares? 
Não                                                                                                              0
Sim                                                                                                              1 
Qual?______________________________________________________ 

Em sua opinião, quais os principais fatores ambientais que prejudicam a produção pesqueira 
no reservatório? Por quê? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Índice Econômico (IE) 
Indicador 

Trabalho Qual a sua ocupação 
Antes do programa?  
Desempregado 0
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Outro 0,5
Pesca 1
Depois do programa?  
Desempregado 0
Outro 0
Pesca 1

Renda 

O que ocorreu com a renda após a execução dos peixamentos? 
Diminuiu 0
Permaneceu igual 0,33
Aumentou (pouco) 0,67
Aumentou (muito) 1
O que ocorreu com a quantidade de pescado destinado para o 
autoconsumo (renda não-monetária) após a execução dos peixamentos? 
Diminuiu 0
Permaneceu igual 0,33
Aumentou (pouco) 0,67
Aumentou (muito) 1

Comercialização 

Existe infra-estrutura de apoio a comercialização do pescado? 
Não 0
Sim 1
Quais os meios de comercialização do pescado? 
Consumidor local 0
Mercado municipal (feiras, restaurantes, etc.) 0,5
Outros 1
O pescado sofre algum beneficiamento antes da venda? 
Não 0
Sim 1
Qual?  

Qual a importância do Programa de Peixamento para o desenvolvimento econômico da 
comunidade local? 
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Índice institucional (II) 
Indicador  

Divulgação 

Você e seus familiares receberam informações sobre o Programa antes 
da execução dele? 
Não 0
Sim 1
Receberam recomendações técnicas sobre os cuidados que deve ser 
aplicado no reservatório após ele ser repovoado? 
Não 0
Sim 1

Satisfação 

Estão satisfeitos com a escolha dos reservatórios que foram repovoados 
no município? 
Não 0
Sim 1
Solicitam o repovoamento dos reservatórios às Entidades responsáveis? 
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Não 0
Sim 1
Estão satisfeitos com o Programa? 
Não 0
Sim 1
Por quê? __________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

Capacidade 
técnica 

Qual o grau de instrução do pessoal técnico 
Nível Médio Completo 0
Nível Superior Incompleto 0,5
Nível Superior Completo 1
O número de pessoal técnico no Programa é suficiente para efetivar sua 
execução? 
Não 0
Sim 1
Considera a equipe multidisciplinar? 
Não 0
Sim 1
A equipe técnica participa de todas as etapas do 
programa? 
Não 0
Sim 1
Os recursos disponíveis são suficientes para a execução dos 
peixamentos? 
Não 0
Sim 1
A liberação dos recursos ocorre dentro do período estipulado?  
Não 0
Sim 1
O período estipulado para a execução das atividades de peixamentos é 
suficiente? 
Não 0
Sim 1

 
Quais os pontos fortes e fragilidades do Programa de Peixamento? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. Comprovante de Recebimento dos alevinos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recebi de _____________________________, ___ milheiros de alevinos, visando o 
repovoamento de açudes constantes no Projeto de Peixamento em Coleções D’água 
Estaduais, pelo que emito o presente Comprovante de Recebimento para o 
correspondente pagamento pelo Instituto Agropolos do Ceará. 
 

 _____________________________________________ 
 Local, dia, mês e ano . 

  
  

 _____________________________________________ 
 Responsável pelo recebimento 

 

 NOME: ________________________________ 
 IDENT/CPF: ____________________________ 

                                  ENTIDADE:  ____________________________ 

Fonte: Secretária do Desenvolvimento Agrário (SDA). 
 
ANEXO B. Comprovante de entrega dos alevinos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Secretária do Desenvolvimento Agrário (SDA). 

Recebi da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, através do Projeto de Peixamento em 
Coleções D’água Estaduais, __________ milheiros de alevinos fornecidos por 
_________________, para o repovoamento de açudes do município de 
_________________. 
 
 

___________________________________ 
 Local, dia, mês e ano. 

 
 

___________________________________             
      RESPONSÁVEL PELA ENTREGA                                                        

 
 NOME: _________________________________ 
 IDENT/CPF: _____________________________ 
  ENTIDADE:  _____________________________ 

 
  

_________________________________             
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

 
 NOME: _________________________________ 
 IDENT/CPF: _____________________________ 
 ENTIDADE:  _____________________________                                              
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ANEXO C. Comprovante de peixamento. 
 
 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ 
COMPROVANTE DE PEIXAMENTO 

Estado:  
CEARÁ 

Município: 
 

Distrito: 
 

Localidade: 
 

Tipo de Coleção de Água: 
 
Açude                      Lagoa  

Público:                       Comunitário: 
 1.Federal 
 2.Estadua.                  Área Reforma:  
 3.Municipal 

Nome do Reservatório:  

Capacidade:   m³ Área:                       ha 

Procedência dos Alevinos:  

Espécie(s) Quantidade (mil) Acondicionamento Obs. 

TILÁPIA  SACOS  

  CAIXA  

TOTAL    

DECLARAÇÃO 
Declaro haver recebido os alevinos, acima mencionados, comprometendo-me, quando 
solicitado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA e/ou pelo Instituto 
Agropolos do Ceará, a prestar informações pertinentes à exploração pesqueira praticada 
neste reservatório, como forma de colaborar para o desenvolvimento da pesca continental 
no Estado do Ceará. 
 

Local e Data:  

_____________________________________________________ 
Proprietário ou Responsável pelo Recebimento 

 NOME: _________________________________ 
 IDENT/CPF: _____________________________ 
 ENTIDADE:  _____________________________ 

                          ________________________________________________ 
Responsável pelo Peixamento 

 NOME: _________________________________ 
 IDENT/CPF: _____________________________ 
 ENTIDADE:  _____________________________ 

Fonte: Secretária do Desenvolvimento Agrário (SDA). 
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TABELA 1A. Peixamentos executados pelo Instituto Agropolos do Ceará, no Estado do 
Ceará, em 2008 e 2009. 
 

Número Nome dos Municípios
Quantidade de 

alevinos 
distribuídos 

Número de 
coleções de água 

repovoadas 

Número de 
peixamentos 
realizados 

1. Acarape 91.000 16 23 
2. Acaraú 70.000 10 10 
3. Acopiara 195.000 54 74 
4. Aiuaba 107.000 26 27 
5. Altaneira 42.000 8 8 
6. Alto Santo 89.000 12 23 
7. Amontada 69.000 19 31 
8. Antonina do Norte 8.000 2 2 
9. Apuiarés 82.000 24 24 
10. Aquiraz 65.000 6 6 
11. Aracati 208.000 17 22 
12. Aracoiaba 146.000 33 39 
13. Ararendá 32.000 9 9 
14. Araripe 66.000 11 18 
15. Arneiroz 104.000 19 19 
16. Assaré 84.000 4 4 
17. Aurora 75.000 10 10 
18. Baixio 53.000 11 20 
19. Banabuiú 16.000 7 7 
20. Barreira 64.000 19 20 
21. Barro 57.000 4 4 
22. Beberibe 172.000 29 35 
23. Bela Cruz 81.000 13 18 
24. Boa Viagem 169.000 44 35 
25. Brejo Santo 133.000 40  52 
26. Campos Sales 33.000 9 9 
27. Canindé 246.000 48 71 
28. Capistrano 26.000 4 4 
29. Caridade 246.000 40 67 
30. Cariré 89.000 24 24 
31. Caririaçu 49.000 12 12 
32. Cariús 44.000 7 7 
33. Cascavel 107.000 1 2 
34. Catarina 40.000 10 10 
                                                                                                                              Continua. 
 



82 
 

TABELA 1A. Peixamentos executados pelo Instituto Agropolos do Ceará, no Estado do 
Ceará, em 2008 e 2009. 
                                                                                                                        Continuação. 

Número Nome dos Municípios 
Quantidade 
de alevinos 
distribuídos 

Número de 
coleções de água 

repovoadas 

Número de 
peixamentos 

realizados 

35. Catunda  130.000 12 22 
36. Caucaia 270.000 13 16 
37. Cedro 137.000 21 43 
38. Choró  134.000 13 15 
39. Chorozinho 70.000 23 23 
40. Coreaú  158.000 10 14 
41. Crateús 92.000 16 16 
42. Crato  31.000 3 3 
43. Cruz  104.000 16 28 
44. Deputado Irapuan Pinheiro  66.000 16 16 
45. Ererê  16.000 2 2 
46. Forquilha  36.000 6 6 
47. Fortaleza 80.000 3 3 
48. Fortim  36.000 16 16 
49. General Sampaio 15.000 17 17 
50. Granja  113.000 12 16 
51. Guaiúba 125.000 18 20 
52. Hidrolândia  120.000 20 20 
53. Horizonte  96.000 1 2 
54. Ibaretama  43.000 10 10 
55. Ibicuitinga  22.000 4 4 
56. Icó  130.000 36 50 
57. Iguatu 82.000 13 20 
58. Independência 83.000 14 14 
59. Ipaumirim  85.000 18 41 
60. Ipu  97.000 20 20 
61. Iracema  77.000 19 24 
62. Irauçuba 212.000 20 32 
63. Itaiçaba  78.000 17 24 
64. Itaitinga  81.000 7 7 
65. Itapagé  5.000 1 1 
66. Itapipoca  265.000 45 68 
67. Itapiúna 71.000 9 9 
68. Itarema  30.000 4 8 
69. Itatira  242.000 42 62 
70. Jaguaretama  115.000 24 28 
                                                                                                                              Continua. 
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TABELA 1A. Peixamentos executados pelo Instituto Agropolos do Ceará, no Estado do 
Ceará, em 2008 e 2009. 
                                                                                                                       Continuação. 

Número Nome dos Municípios
Quantidade de 

alevinos 
distribuídos 

Número de 
coleções de água 

repovoadas 

Número de 
peixamentos 
realizados 

71. Jaguaribara 76.000 25 25 
72. Jaguaribe  129.000 11 22 
73. Jaguaruana  71.000 11 14 
74. Jardim 27.000 9 9 
75. Jati  34.000 17 17 
76. Juazeiro do Norte  158.000 15 37 
77. Jucás  52.000 15 15 
78. Lavras da Mangabeira  176.000 14 28 
79. Limoeiro do Norte 48.000 11 11 
80. Madalena 132.000 18 32 
81. Maracanaú  6.000 2 2 
82. Maranguape  10.000 1 1 
83. Marco  69.000 12 22 
84. Martinópole  58.000 4 4 
85. Massapê  44.000 3 3 
86. Mauriti 100.000 13 13 
87. Milagres 32.000 8 16 
88. Milhã  49.000 13 13 
89. Miraíma  33.000 7 7 
90. Monsenhor Tabosa 46.000 16 16 
91. Morada Nova  83.000 9 9 
92. Morrinhos  31.000 12 14 
93. Nova Olinda  16.000 4 4 
94. Nova Russas  41.000 9 9 
95. Ocara  31.000 10 10 
96. Orós 25.000 8 8 
97. Pacajus 60.000 1 1 
98. Pacatuba 60.000 6 6 
99. Palhano  77.000 12 15 
100. Parambu  193.000 47 54 
101. Paramoti  186000 20 38 
102. Pedra Branca 221.000 53 76 
103. Pereiro  49.000 16 16 
104. Piquet Carneiro  196.000 20 40 
105. Poranga  10.000 2 2 
                                                                                                                             Continua. 
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TABELA 1A. Peixamentos executados pelo Instituto Agropolos do Ceará, no Estado do 
Ceará, em 2008 e 2009. 
                                                                                                                       Continuação. 

Número Nome dos Municípios 
Quantidade de 

alevinos 
distribuídos 

Número de 
coleções de água 

repovoadas 

Número de 
peixamentos 
realizados 

106. Porteiras  5.000 1 1 
107. Potengi  185.500 43 65 
108. Potiretama  56.500 7 14 
109. Quiterianópolis 183.000 29 36 
110. Quixadá  72.000 16 17 
111. Quixeramobim  187.500 17 21 
112. Redenção  108.000 10 20 
113. Reriutaba  67.000 25 25 
114. Russas  152.500 46 62 
115. Saboeiro 192.000 27 27 
116. Salitre 18.000 6 6 
117. Santa Quitéria 183.000 32 32 
118. Santana do Cariri 5.000 1 1 
119. São Gonçalo do Amarante 112.000 18 18 
120. São João do Jaguaribe 33.000 13 13 
121. São Luís do Curu 29.000 7 7 
122. Senador Pompeu 185.000 21 36 
123. Senador Sá  8.000 1 1 
124. Sobral  176.000 16 23 
125. Solonópole  170.000 20 32 
126. Tabuleiro do Norte 77.000 19 38 
127. Tamboril 31.000 8 8 
128. Tauá  200.000 39 54 
129. Tejuçuoca  60.000 8 8 
130. Tianguá  33.000 11 11 
131. Tururu  100.000 10 10 
132. Umari  50.000 10 10 
133. Umirim  210.000 31 48 
134. Uruburetama  24.000 2 2 
135. Uruoca  73.000 5 5 
136. Varjota  5.000 2 2 
137. Várzea Alegre  140.000 23 30 
138. Viçosa do Ceará 35.000 8 8 
  Total 12.500.000 2.090 2.766 

Fonte: Secretária do Desenvolvimento Agrário (SDA). 
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TABELA 2A. Peixamentos executados pelo Instituto Agropolos do Ceará, no município de 
Canindé-CE, no ano de 2008 e 2009. 
 

Número Nome dos reservatórios Volume (m3) 
Quantidade de 

alevinos 
introduzidos (mil) 

Quantidade de 
repovoamentos

1. Açude da Pista 1.300.000 3 1 
2.  Açude da Sabina 1.100.000 3 1 
3. Açude da Sede 1.000.000 12 3 
4. Açude da Serra  1.000.000 6 2 
5. Açude do Acampamento 900.000 6 2 
6. Açude do Havaí 1.200.000 6 2 
7. Açude do Jordão 1.000.000 3 1 
8. Armadouros 1.500.000 3 1 
9. Balanço 1.000.000 3 1 
10. Barra nova 400.000 2 1 
11. Barragem 800.000 3 1 
12. Buretas 800.000 3 1 
13. Cabral 3.000.000 3 1 
14. Caiçara 1.750.000 8 3 
15. Cavalos 500.000 4 2 
16. Coqueiros 600.000 3 1 
17. Esperança 1.100.000 6 2 
18. Estaca mil 600.000 6 2 
19. Frazão 1.500.000 3 1 
20. Grossos -Ar 1.500.000 3 1 
21. João Lauritiro 600.000 6 2 
22. Lajes 1.000.000 3 1 
23. Logradouro I 1.000.000 8 3 
24. Logradouro II 1.000.000 5 1 
25. Mufumbo 1.300.000 6 2 
26. Nova alegria 900.000 7 2 
27. Novo 1.000.000 9 3 
28. Oiticica II 2.000.000 6 2 
29. Os magos 900.000 6 2 
30. Pé da serra 1.900.000 4 1 
31. Pompeu 6.000.000 8 2 
32. Quintas 2.500.000 11 2 
33. Ramalho 2.500.000 7 2 
34. Renovação 1.200.000 3 1 
35. Salgado Ingá 740.000 3 1 
                                 Continua.
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TABELA 2A. Peixamentos executados pelo Instituto Agropolos do Ceará, no município de 
Canindé-CE, no ano de 2008 e 2009. 
                                                                                                                        Continuação. 

Número Nome dos reservatórios Volume (m3) 
Quantidade de 

alevinos introduzidos 
(mil) 

Quantidade de 
repovoamentos

36. Salitre 3.000.000 6 1 
37. Santana da Cal 1.200.000 3 1 
38. São Miguel 3.000.000 6 1 
39. São Paulo – ar 2.000.000 6 1 
40. São Pedro 1.000.000 3 1 
41. São Tomé (Serragem) 2.000.000 6 1 
42. Ticanga Velho 2.000.000 6 1 
43. Tiracanga 1.100.000 5 1 
44. Todos Santos 7 1.000.000 3 1 
45. Transval  4.800.000 9 2 
46. Vaca Brava 2.000.000 5 1 
47. Zé Calbino 900.000 4 1 
48. Zé Inácio 700.000 3 1 
                   Total 246 71 
Fonte: Secretária do Desenvolvimento Agrário (SDA). 
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