Diagnóstico Mercadológico do Pescado na
Área de inuência da UHE Belo Monte

APOIO:

REALIZAÇÃO:

Área de inuência Direta e Indireta da
USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE

1

Diagnóstico Mercadológico do Pescado na
Área de inuência da UHE Belo Monte

Área de inuência Direta e Indireta da
USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE

2

Diagnóstico Mercadológico do Pescado na
Área de inuência da UHE Belo Monte

Área de inuência Direta e Indireta da
USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE

3

Diagnóstico Mercadológico do Pescado na
Área de inuência da UHE Belo Monte

Área de inuência Direta e Indireta da
USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE

4

Diagnóstico Mercadológico do Pescado na
Área de inuência da UHE Belo Monte

A

proveitar as vocações naturais de cada localidade em busca
de soluções inovadoras e ecazes para o desenvolvimento
das sociedades é uma estratégia inteligente, prática e
sustentável. Em um estado de proporções gigantescas como o Pará, as
oportunidades que surgem a partir das suas peculiaridades são
imensas.
Seguindo esse princípio, o Sistema Federação das Indústrias
do Estado do Pará (FIEPA), por meio da iniciativa REDES –
Inovação e Sustentabilidade Econômica, reconhece e apoia o projeto
de desenvolvimento e fortalecimento da cadeia do pescado na Região
do Xingu, desenvolvido pela empresa Norte Energia. A iniciativa
realizou o levantamento das necessidades e oportunidades do setor,
promovendo a qualicação do mercado e o desenvolvimento do
segmento, dando grande contribuição à cadeia do pescado no estado.
O projeto que vem sendo desenvolvido pela Norte Energia
S.A. está alinhado e vem ao encontro da campanha 'Comprou no
Pará, Lucrou', idealizada e encampada pela FIEPA com o objetivo de
incentivar a população e os grandes projetos instalados aqui no nosso
estado, a valorizar e comprar produtos dos fornecedores locais,
contribuindo para o crescimento da nossa economia.
Como um dos principais defensores e articuladores dos
interesses do setor produtivo no Estado, o Sistema FIEPA acredita e
apoia todas as ações que vêm somar esforços em prol de um objetivo
único: desenvolver e fortalecer a economia local, elevando o Pará no
cenário industrial nacional.

José Conrado
Presidente do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará
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Apresentação

O

processo de globalização encurtou a distância entre as pessoas e até entre
os países, viabilizando que um peixe ornamental endêmico do Rio Xingu
possa ser capturado e transportado adequadamente até um aquarista
asiático ou que o lé de polaca do Alasca processado na China chegue a peixarias e
supermercados de Altamira mais barato do que o lé de tucunaré.
Esses exemplos são reais e revestem de importância a necessidade de
conhecer o mercado do pescado na área de inuência direta da Usina Hidrelétrica
Belo Monte. Essa região compreende 12 municípios, onde a pesca artesanal é
praticada com ns de consumo ou ornamental e a piscicultura conta com um
expressivo potencial a ser realizado.
Na pesca artesanal voltada ao consumo, as possibilidades de aumento da
margem de lucro dos pescadores e de agregação de valor aos produtos foram
propostas após o entendimento da dinâmica dos sistemas de pesca e do
desembarque pesqueiro. Para isso, efetuou-se um levantamento em locais
voltados à comercialização de pescado, estabelecimentos comerciais de materiais
de pesca, fábricas de gelo, postos de combustível e estaleiros artesanais.
Quanto à pesca com ns ornamentais, o mercado aquecido de tempos atrás
deu lugar, recentemente, a uma atividade extremamente burocratizada e de
complexa logística. Porém, a riqueza de espécies disponíveis, em especial de
acaris, além da importância socioeconômica do setor, justica uma mobilização
por maior atenção do poder público, principalmente no tocante à legislação.
Na piscicultura, os esforços de aquicultores locais e ações de prefeituras
municipais são minimizados pela falta de segurança jurídica aos produtores e
potenciais investidores e pelo elevado custo de produção. Enquanto isso, a
produção piscícola de outros estados participa signicativamente do mercado
paraense, bem como da oferta de insumos para a atividade.
Nesse contexto, o presente diagnóstico objetivou levantar os desaos e
oportunidades de negócios nas cadeias produtivas da pesca e da aquicultura na
região, bem como propor políticas públicas e estratégias organizacionais para o
seu desenvolvimento. Almejou ainda indicar critérios e qualicações exigidos
pelos canais de comercialização capazes de atender aos anseios de pescadores e
aquicultores locais em termos de rentabilidade e regularidade na demanda por
seus produtos.
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Introdução

N

a Roma antiga, “mercātus”, no latim, era o local em que comerciantes,
produtores e mercadores expunham e trocavam seus produtos e esse
termo ainda hoje é usado para indicar comércio, em vários sentidos e nas
mais variadas formas, sem necessariamente indicar um espaço físico
determinado.
Em um mundo globalizado, sem fronteiras, no qual as distâncias
geográcas ou diferenças culturais não representam barreira comercial, o termo
mercado passou a representar o grupo de agentes capazes de inuenciar ou ser
impactado nas vendas de um dado produto. Essa inuência perpassa diretamente
pela formação de preço, volume de produção, demanda pelo produto e pela
compreensão da busca do equilíbrio de mercado, que representa a equivalência
entre oferta e demanda de um bem ou serviço. Importante mencionar que a pauta
socioambiental tem tido cada vez mais destaque nos mais variados mercados,
uma vez que consumidores no mundo todo estão mais exigentes na
sustentabilidade do processo de produção na hora de escolher o vão comprar.
O ramo de alimentos é um trunfo no mercado, pois trata de uma
necessidade básica do ser humano e conta com um leque amplo de opções capaz
de atender o gosto de qualquer consumidor. Esse é um ramo que conta ainda com
uma seleção de produtos chamados substitutivos, que contam com ingredientes
ou processos que substituem a gordura ou proteína, por exemplo, alterando o
mínimo possível sua propriedades nutricionais, sensoriais e/ou funcionais.
As proteínas de origem animal, em especial pescado, suínas, aves e bovinas
podem ser consideradas produtos substitutos e, inclusive, o preço de uma
inuencia diretamente na demanda da outra. Nesse contexto, ao estudar o
mercado de uma determinada região é fundamental que se tenha conhecimento
da cultura local no tocante à preferência de consumo, do poder aquisitivo da
população e das oportunidades viabilizadas pelo cenário macroeconômico.

Foto Jaime Souza

A elevada importância do pescado como alimento na Amazônia é
consenso, com algumas regiões ultrapassando os países com os maiores consumos
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per capita do planeta. Essa demanda ainda é atendida principalmente pela pesca
artesanal, de subsistência e comercial, mas o pescado produzido em cativeiro vem
ganhando cada vez mais espaço no mercado. Contudo, independente da origem,
geralmente o pescado apresenta um preço superior ao de outras proteínas, o que
representa uma limitação frente ao baixo poder de compra da maioria de seus
habitantes.
No estado do Pará, apesar do maior desembarque pesqueiro do Brasil e das
condições naturais privilegiadas para o desenvolvimento da aquicultura, é
comum a oferta de produtos de pescado importados ou mesmo oriundos de
outros estados com as mesmas características dos produtos locais, a maioria deles
para atender a uma demanda doméstica insatisfeita, principalmente no que se
refere ao preço de venda ao consumidor nal. Esta situação pode ser amenizada
com a estruturação de cadeias de produção, o que as tornaria mais competitivas.
No rio Xingu a diversidade e a exuberância de espécies de peixes com
potencial ornamental, algumas delas endêmicas, despertam o interesse de
aquaristas do mundo inteiro e englobam diversos sistemas de pesca. No entanto, a
simples disponibilidade do recurso não congura prosperidade econômica, que
depende de uma gestão ambiental adequada, de canais de distribuição ecientes e
de cooperação entre os atores sociais que integram o arranjo produtivo local.
Recentemente, com a construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte (UHE
Belo Monte), a região do médio e baixo Xingu passou por profundas
transformações socioeconômicas, como incremento populacional, da renda per
capita, do Produto Interno Bruto (PIB) e o surgimento de novos nichos de
mercado, aponta o Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE). Logo, é
fundamental conhecer seus aspectos produtivos e comerciais no que tange ao
pescado, para ns de consumo ou ornamental, dada sua signicativa importância
na oferta de alimento e na geração de trabalho e renda.

capítulo I
contextualização

Este diagnóstico objetivou mapear os desaos e as oportunidades de
negócios nos setores da pesca artesanal e da aquicultura na área de inuência da
UHE Belo Monte, de forma a elaborar as ações necessárias para o seu
desenvolvimento. Buscou-se ainda evidenciar critérios e qualicações exigidos
para que os produtos locais possam acessar mercados mais atraentes em termos de
preço, quantidade demandada e regularidade de compra.
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Área de inuência direta
da UHE Belo Monte

O

aproveitamento do potencial hidrelétrico do rio Xingu por meio da
construção da UHE Belo Monte foi idealizado ainda nas décadas de 1970
e 1980, mas a obra só teve início no ano de 2011, passando a operar
comercialmente em 2016 e ter plena operação em 2019. Sua barragem principal
está localizada no município de Vitória do Xingu, estado do Pará, nas coordenadas
geográcas: 03°26' S 51°56' W.
Sua área de inuência compreende 12 municípios: Altamira, Anapu, Brasil
Novo, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu localizados na Área de Inuência
Direta (AID); Gurupá, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, São Félix do
Xingu e Uruará situados na área de inuência indireta (AII). Em termos de Regiões
de Integração, divisão estabelecida pelo governo estadual sob o Decreto n° 1.066
de 19 de junho de 2008, todos os municípios contemplados estão localizados na
Região do Xingu, exceto Gurupá que ca na Região do Marajó e São Félix do Xingu
situado na Região do Araguaia.
Área de inuência da Usina Hidrelétrica Belo Monte
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A região apontada conta com 342.000km² e 581 mil habitantes, com uma
densidade geográca de 1,5 habitante/ km², segundo dados do IBGE.
Uma característica marcante desse território são as áreas protegidas, que
representam cerca de 70% de extensão territorial, e conta com Unidades de
Conservação e Terras Indígenas, entre elas estão: a área de proteção ambiental
(APA) Triunfo do Xingu, a Reserva Extrativista Rio Xingu, a Floresta Nacional de
Altamira, a Floresta Estadual do Iriri, a Estação Ecológica da Terra do Meio, a
Reserva Biológica Nascentes da Terra do Cachimbo, a Terra Indígena
Trincheira/Bacajá e a Terra Indígena Arara da Volta Grande do Xingu.
O rio Xingu corta os estados do Mato Grosso e Pará e deságua no rio
Amazonas, é o curso d'água mais importante da região, tendo o rio Iriri como
principal auente. Sua bacia hidrográca compreende 509,6 mil km² e dispõe de
uma exuberante diversidade de espécies, sobretudo de peixes, mesmo para os
padrões do bioma amazônico.
A economia da região é pautada em comércio e serviços, com destaque para
a construção civil e para atividades imobiliárias; agropecuária, em especial
fruticultura, bovinocultura e avicultura; e a indústria, onde as iniciativas de
transformação assumem protagonismo. Mesmo com atividades econômicas
consolidadas, como a geração de energia elétrica, a produção de cacau Theobroma
cacao, a bovinocultura de corte e as indústrias madeireira e mineral, a população
local de forma geral tem diculdade de acesso a vagas de trabalho qualicadas e
ainda demanda por uma melhor qualidade de vida nos quesitos saúde e educação.
O Produto Interno Bruto (PIB) e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) são
dois indicadores socioeconômicos que retratam, respectivamente, a soma de todos
os bens e serviços nais produzidos em um dado território e o desenvolvimento de
uma sociedade no que se refere à qualidade de vida. O PIB per capita dos
municípios da área de inuência varia de 5.799,60 em Porto de Moz a 69.540,08 em
Vitória do Xingu e o IDH de 0,503 em Porto de Moz a 0,665 em Altamira.
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Extensão territorial

População

(mil km²)

(habitantes)

159,5
11,8
6,3
8,5
8,2
11,8
7,1
17,4
84,2
14,4
10,7
3
342,9

114.594
27.890
15.086
33.376
31.597
47.706
30.982
41.135
128.481
11.658
45.476
15.134
518.014

Município
1

Altamira
1
Anapu
1
Brasil Novo
2
Gurupá
2
Medicilândia
2
Pacajá
2
Placas
2
Porto de Moz
2
São Félix do Xingu
1
Senador José Porfírio
2
Uruará
1
Vitória do Xingu
Total

Produto Interno
Índice de
Bruto
Desenvolvimento
per capita (R$) Humano - Ano 2010
Ano 2016
22.492,43
0,665
11.784,93
0,548
15.414,13
0,613
6.445,26
0,509
18.664,02
0,582
11.447,76
0,515
8.882,55
0,552
5.799,60
0,503
11.724,67
0,594
10.272,06
0,514
11.347,19
0,589
69.540,08
0,596
-

¹Área de Inuência Direta (AID); ²Área de Inuência Indireta (AII).

Tabela 1. Características dos municípios da área de inuência da Usina Hidrelétrica de Belo
Monte
Fonte: Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE).

A área de estudo deste diagnóstico é composta por municípios
privilegiados no que diz respeito a recursos naturais, com baixa densidade
demográca, alguns de grande extensão territorial, onde o poder aquisitivo da
população é relativamente baixo e a qualidade de vida comprometida pela
precariedade dos serviços públicos. Vale ressaltar que um dos fatores limitantes
ao desenvolvimento socioeconômico da região é a logística, afetada pelas
condições inadequadas de trafegabilidade das rodovias BR-230 (rodovia federal
Transamazônica, com extensão de 4.260 km, que liga Cabedelo, na Paraíba, à
Lábrea, no Amazonas), PA-415 (rodovia estadual Ernesto Acyoli, que liga Vitória
do Xingu a Altamira) e PA-167 (rodovia estadual que liga Pontal de Belo Monte à
Senador José Porfírio), o que compromete ou encarece o acesso, a distribuição de
insumos e o escoamento da produção.Theobroma cacao, a bovinocultura de corte
e as indústrias madeireira e mineral, a população local ainda demanda por uma
melhor qualidade de vida nos quesitos saúde e educação (FAPESPA, 2019).
O Produto Interno Bruto (PIB) e o Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) são dois indicadores socioeconômicos que retratam, respectivamente, a
soma de todos os bens e serviços nais produzidos em um dado território e o
desenvolvimento de uma sociedade no que se refere à qualidade de vida.
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Metodologia
A coleta de dados para a realização deste Diagnóstico Mercadológico do
Pescado na área de inuência da UHE Belo Monte foi realizada entre julho a
outubro de 2019, por meio de levantamento de dados secundários e normas
jurídicas em organizações que compõem as cadeias produtivas da pesca e da
aquicultura, bem como através de excursões aos municípios que integram a área
de estudo para interação com atores sociais locais.
Dentre as organizações consultadas estão:
• Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO);
• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);
• Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC);
• Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA);
• Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio);
• Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE);
• Associação Brasileira da Piscicultura (PEIXE-BR);
• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (SEDAP);
• Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS);
• Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará
(EMATER/PA);
• Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará
(IDEFLOR-Bio);
• Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ);
• Norte Energia S.A.;
• Tractebel Engineering Ltda.;
• Prefeituras dos 12 municípios da área de inuência do empreendimento.
Os dados secundários e as normas jurídicas obtidas permitiram o
delineamento de um panorama dos elos e ambientes das cadeias produtivas da
pesca voltada ao consumo, da pesca com ns ornamentais e da piscicultura na
região. Essas informações foram confrontadas e complementadas com
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observações de campo, conversas informais e dados primários resultantes da
aplicação de questionários e entrevistas com 400 atores sociais ao longo das
excursões aos municípios da área de estudo.
As abordagens priorizaram locais de desembarque e comercialização de
pescado, estaleiros artesanais, estabelecimentos comerciais de materiais de pesca,
fábricas de gelo, postos de combustível, empreendimentos de piscicultura,
estabelecimentos comerciais de produtos agropecuários e empresas
distribuidoras de peixes ornamentais. Quanto aos atores sociais, foram
entrevistados consumidores, pescadores artesanais, comerciantes atacadistas e
varejistas, proprietários de restaurantes e peixarias, técnicos de órgãos de fomento
e ambientais, extensionistas rurais, piscicultores e empresários de diversos ramos.
A escolha dos entrevistados ocorreu através da técnica de amostragem não
probabilística, conhecida como “amostragem por redes” ou “bola de neve
(snowball)”, onde os elementos seguintes da amostra foram recrutados a partir da
rede de conhecidos dos elementos já abordados. Trata-se de uma metodologia
apropriada para investigação sociocultural na qual se deseja um público
especíco não aleatório. Essa metodologia determina que assim que as respostas
dos atores sociais se tornem repetitivas, sem informações novas, foi alcançado o
ponto de saturação das mesmas, não havendo necessidade de ampliação da
amostra.
Por m, os dados foram apresentados por meio de estatística descritiva e da
transcrição da fala dos atores sociais, de forma a balizar a identicação de desaos
e de oportunidades de negócios nas cadeias produtivas analisadas, além da
proposição de políticas públicas e estratégias organizacionais para estruturá-las.
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Panorama mundial de
produção e comércio
de pescado
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O

termo “pescado” é utilizado para organismos aquáticos, tanto animais como

vegetais (como peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, répteis, equinodermos e
algas), passíveis de exploração pela pesca e/ou pela aquicultura para
atendimento das necessidades humanas, em especial a alimentação. Nesse contexto, a
pesca pode ser deﬁnida como captura ou coleta de pescado em ambiente natural, enquanto
a aquicultura se refere a criação ou cultivo de pescado, ou organismos aquáticos em geral,
em cativeiro.
Em termos de produção, peixes, crustáceos e moluscos são habitualmente os mais
signiﬁcativos, inclusive quanto à geração de emprego e renda no âmbito de suas cadeias de
produção, seja da pesca ou da aquicultura, como aponta a Organização das Nações Unidas
para Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês).
Segundo a FAO, no ano de 2016 a produção mundial de pescado, excluindo as
plantas aquáticas, foi a maior da história, com 170,9 milhões de toneladas, sendo 90,9
milhões de toneladas oriundas da pesca e 80 milhões de toneladas advindas da aquicultura.
Do total, 151,2 milhões de toneladas foram usadas na alimentação humana, o que resulta
em 20,3 kg de consumo per capita, considerando que a população mundial estimada no
período é de 7,4 bilhões de pessoas.
Esses números fazem do pescado a proteína animal mais consumida do planeta,
superando as carnes suína, de aves e bovina, respectivamente. A tendência desde a década
de 1980 é de que esse consumo continue a crescer, estimulado principalmente pela busca
das pessoas por alimentos mais saudáveis e pela contínua melhoria dos canais de
distribuição dos produtos.

Gráﬁco 1. Consumo de pescado (kg/habitante/ano)
Fonte: Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO)
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Nesse cenário o desenvolvimento da aquicultura é a alternativa mais viável
para atender a crescente demanda por pescado, visto que a produção da pesca se
encontra estagnada na casa de 90 milhões de toneladas desde meados da década
de 1980 e os principais estoques pesqueiros estão em estado de sobreexploração.
Dados da FAO apontam que essa expectativa tem sido concretizada, visto
que em 1980 a produção aquícola mundial era de apenas 4,7 milhões de toneladas
e, desde então, a atividade vem sustentando uma taxa de crescimento anual
superior a 5%, o que lhe estabelece enquanto ramo da produção animal que mais
cresce atualmente.

Gráco 2. Evolução da produção mundial de pescado, excluindo as plantas aquáticas, 1980 a 2016
Fonte: Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO)

Além da alimentação humana, outros usos do pescado também
apresentam tendência de expansão, como a fabricação de farinha e óleo para
integrarem rações para animais. Em 2016, 11,6% da produção mundial ou 19,7
milhões de toneladas de pescado tiveram esta destinação e, como a perspectiva de
incremento da produção aquícola representa necessidade de alimento articial,
em especial para peixes e camarões, a importância deste uso não pode ser
subestimada.
A pesca pode ser classicada em não comercial e comercial. A pesca não
comercial compreende três categorias, que não apresentam estatística ocial de
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produção: subsistência, quando direcionada ao consumo doméstico; amadora,
quando voltada ao lazer ou desporto; e cientíca, quando praticada com ns de
pesquisa. Quanto à pesca comercial, dividida em artesanal e industrial, o volume
desembarcado é o dado mais relevante para a gestão dos recursos pesqueiros,
sejam de mar ou rios.
Em relação ao destino da produção, a aquicultura é caracterizada em
comercial, cientíca, recomposição ambiental, familiar e ornamental, sendo que
apenas nos casos de produção para ns cientícos e de recomposição ambiental
não há comércio da produção. A diferença entre comercial e familiar se dá na
escala de produção e nas relações de trabalho nos empreendimentos, enquanto a
ornamental é desenvolvida para ns de aquarismo ou exposição.
Importante destacar que foram consideradas apenas a pesca comercial e a
piscicultura comercial e familiar voltadas à alimentação humana ou a fabricação
de farinha e óleo de pescado. Os organismos ornamentais, frutos de extrativismo
ou de produção em cativeiro, são geralmente comercializados por unidade e não
apresentam dados estatísticos ociais com periodicidade previamente
estabelecida e seus dados estão apresentados no trecho deste diagnóstico que se
destina à pesca artesanal com ns ornamentais, com destaque para piscicultura
ornamental.
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A pesca no contexto
mundial

A

produção pesqueira mundial de 90,9 milhões de toneladas

contabilizadas em 2016 contou com 79,3 milhões de toneladas oriundas
de ambiente marinho e com 11,6 milhões de toneladas de ambiente de
água doce, o que em termos de valor representou US$ 130,7 bilhões. Peixes,
crustáceos e moluscos apresentaram respectivamente os números mais
relevantes, com destaque para os peixes marinhos que responderam por 71,5% do
total, seguido dos peixes de água doce com 11,3% e dos crustáceos marinhos com
7,8%, segundo a FAO.
Entre os países responsáveis pelas maiores produções de pescado advindo
do extrativismo destacam-se China, com 17,5 milhões de toneladas e a Indonésia,
com 6,5 milhões de toneladas.

País

Continente

Produção pesqueira
(milhões de toneladas)

China
Indonésia
Índia
Estados Unidos
Rússia
Peru
Japão
Vietnã
Myanmar
Noruega

Ásia
Ásia
Ásia
América
Ásia
América
Ásia
Ásia
Ásia
Europa

17,5
6,5
5
4,9
4,7
3,7
3,1
2,7
2
2

Tabela 2. Maiores produtores pesqueiros em 2016
Fonte: Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO)

Na pesca marinha, os continentes com maior relevância em desembarque
pesqueiro em 2016 foram respectivamente: Ásia (53,7%), América (19,7%), Europa
(16,7%), África (8,1%) e Oceania (1,8%). No Oceano Pacíco encontram-se as áreas
de pesca mais exploradas, o que demonstra sua importância para a produção
pesqueira.
Segundo a FAO, entre as espécies mais capturadas do planeta assumem
papel de destaque: a polaca do Alasca (Theragra chalcogramma), a anchoveta
peruana (Engraulis ringens), o bonito listrado (Katsuwonus pelamis), o arenque do
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Atlântico (Clupea harengus) e a cavala comum (Scomber japonicus).
A pesca continental apresentou os maiores desembarques na Ásia (66,3%),
África (24,1%), América (5,1%), Europa (3,4%) e Oceania (1,1%). Quanto às áreas
de pesca de água doce, os rios e lagos da Ásia, África, Europa e da América do Sul
foram os mais produtivos, respectivamente. Em relação aos grupos de espécies
dulcícolas, forma mais adequada de tratar a produção pesqueira continental pela
elevada diversidade, carpas, tilápias e trutas foram os mais relevantes.
Em 2016 a estimativa do número de embarcações pesqueiras atuando nos
ambientes de água doce e marinho foi de 4,5 milhões, quantidade que perdura com
pouca variação desde 2011, sendo 2,8 milhões de embarcações motorizadas e 1,7
milhões sem. A FAO aponta que a China é o país que apresenta a frota mais
numerosa, com mais de um milhão de embarcações, seguida do Japão e da Coréia
do Sul.
Em relação aos pescadores, a estimativa foi de 40,3 milhões de
trabalhadores, o que denota a importância da pesca comercial no que diz respeito à
geração de emprego e renda. Segundo levantamento da FAO, China, Indonésia e
Bangladesh são líderes em número de pescadores.
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Piscicultura no
mundo

A

produção aquícola mundial foi de 80 milhões de toneladas no ano de

2016, sendo 51,3 milhões de toneladas de aquicultura continental e 28,7
milhões de toneladas da criação ou cultivo de organismos marinhos.
Esses números representam um faturamento de US$ 231,5 bilhões, valor superior
ao da pesca. Os grupos de organismos mais produzidos foram respectivamente:
peixes de água doce (57,8%), moluscos (21,3%) e crustáceos (9,7%), conforme
aponta o levantamento da Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO).
Os países com as maiores produções de aquicultura são China, com 49,2
milhões de toneladas, seguida de Índia e Indonésia, com 5,7 e 4,9 milhões de
toneladas respectivamente.

País

Continente

China
Índia
Indonésia
Vietnã
Bangladesh
Egito
Noruega
Chile
Myanmar
Tailândia

Ásia
Ásia
Ásia
Ásia
Ásia
África
Europa
América
Ásia
Ásia

Produção aquícola
(milhões de toneladas)
49,2
5,7
4,9
3,6
2,2
1,3
1,3
1
1
0,9

Tabela 3. Maiores produtores de piscicultura no mundo em 2016
Fonte: Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO)

Quanto à produção aquícola por continente, a Ásia é líder absoluta, com
71,5 milhões de toneladas, 89,3% do total mundial.
A principal espécie de peixe produzida em piscicultura no mundo é a
Carpa, em variados grupos. No quesito molusco está a Almeijoa e no de crustáceo
é o camarão, em aquicultura.
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Nome vulgar
1

Carpa capim

Carpa prateada1
1

Carpa comum

Almeijoa japonesa
Tilápia do Nilo
Camarão cinza

2

1

3

Carpa cabeça grande
Carpa catla

Salmão do Atlântico
Carpa rohu

1

1

1

Ctenopharyngodon idellus

Produção aquícola
(milhões de
toneladas)
6

Hypophthalmichthys molitrix

5,3

Cyprinus carpio

4,5

Ruditapes philippinarum

4,2

Oreochromis niloticus

4,1

Penaeus vannamei

4,1

Hypophthalmichthys nobilis

3,5

Catla catla

2,9

Salmo salar

2,2

Labeo rohita

1,8

Nome científico

1

Tabela 4. Principais espécies produzidas pela aquicultura no mundo em 2016
Fonte: Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO)

Em 2016, o número de produtores de aquicultura no planeta foi estimado
em 19,2 milhões, quantidade que tem sofrido contínuo incremento ao longo dos
anos. A China, país com maior número de empreendedores no ramo, possui cerca
de cinco milhões de aquicultores, Bangladesh conta com três milhões, enquanto os
demais países apresentam uma quantidade signicativamente inferior, segundo
apontamentos da FAO.
Por m, as plantas aquáticas, em especial as macroalgas marinhas, também
merecem evidência no contexto da aquicultura mundial, visto que foram
responsáveis pela produção de 30,1 milhões de toneladas em 2016, o que
representou um montante de US$ 11,6 bilhões. Dentre os países com números
mais relevantes nessa atividade estão: China, Indonésia, Filipinas, Coréia do Sul e
Coréia do Norte.
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O mercado mundial de pescado
para consumo humano

A

FAO aponta que em 2016 a produção mundial de pescado destinada a

alimentação somou 151,2 milhões de toneladas, com 44,9% pescado
fresco, vivo ou conservado em gelo, sem nenhum processo de
conservação; 31,1% de pescado congelado; 12% de “pescado em conserva”; e 12%
de “pescado curado”, que inclui produtos tratados pelo sal, com ou sem aditivos.
Em países desenvolvidos foram consumidas 23,1 milhões de toneladas de
pescado, sendo 57,9% de “pescado congelado”, 26,4% de “pescado em conserva”,
12,1% de “pescado curado” e apenas 3,6% de “pescado fresco”. Esses números
demonstram que produtos processados em indústrias pesqueiras assumem
protagonismo nos países que apresentam maior renda per capita.
Nos países em desenvolvimento ou emergentes, o consumo foi de 128
milhões de toneladas, com 52,3% de “pescado fresco”, 26,2% de “pescado
congelado”, 12% de “pescado curado” e 9,5% de “pescado em conserva”, o que
demonstra a baixa escala de industrialização e por consequência, o tipo de
conservação de produtos pesqueiros e aquícolas.
Os países com os maiores consumos per capita de pescado do mundo estão
principalmente na Ásia, com destaque também para Islândia, na Europa, e
Kiribati, na Oceania.

País

Continente

Maldivas
Islândia
Kiribati
China (Hong Kong)*
Myanmar
Malásia
China (Macau)*
Antigua e Barbuda
Portugal
Coréia do Sul

Ásia
Europa
Oceania
Ásia
Ásia
Ásia
Ásia
América
Europa
Ásia

Consumo
(kg/habitante)
209,1
92,2
71,6
70,4
68,1
60,8
55,6
53,8
53,7
52,5

* Subdivisões da China.

Tabela 5. Principais países consumidores de pescado no ano de 2016
Fonte: Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO)

Área de inuência Direta e Indireta da
USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE

35

Diagnóstico Mercadológico do Pescado na
Área de inuência da UHE Belo Monte

Quanto ao comércio internacional, as exportações totalizaram 59,5 milhões
de toneladas, sendo 34,9 milhões de toneladas comercializadas por países em
desenvolvimento e 24,6 milhões de toneladas por países desenvolvidos. Porém, é
importante ressaltar que os países desenvolvidos produziram apenas 28 milhões
de toneladas, ou seja, 87,8% da produção foi direcionada à exportação.
O valor das exportações no ano de 2016 foi estimado em US$ 142,5 bilhões e
os principais países exportadores de pescado são China (20,1 bilhões de dólares),
Noruega (10,7 bilhões de dólares) e Vietnã (7,3 bilhões de dólares).
País

Continente

Exportações
(bilhões de dólares)

China

Ásia

20,1

Noruega

Europa

10,7

Vietnã

Ásia

7,3

Tailândia

Ásia

5,8

Estados Unidos

América

5,8

Índia

Ásia

5,5

Chile

América

5,1

Canadá

América

5

Dinamarca

Europa

4,6

Suécia

Europa

4,4

Tabela 6. Principais países exportadores de pescado
Fonte: Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO)

As importações foram estimadas em US$ 135 bilhões e os principais países
importadores são Estados Unidos, com 20,5 bilhões de dólares, seguido de Japão
(13,8 bilhões de dólares) e China (8,7 bilhões de dólares).
País

Continente

Importações
(bilhões de dólares)

Estados Unidos

América

20,5

Japão

Ásia

13,8

China

Ásia

8,7

Espanha

Europa

7,1

França

Europa

6,1

Itália

Europa

6,1

Alemanha

Europa

5,6

Suécia

Europa

5,1

Coréia do Sul

Ásia

4,6

Reino Unido

Europa

4,2

Tabela 7. Principais países importadores de pescado
Fonte: Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO)
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Como proteína o pescado é absoluto: carnes suína, bovina e aves juntos não
movimentam tanto dinheiro quanto o pescado. Os peixes marinhos
representaram 67% do comércio, seguido dos moluscos, com 11% e dos
crustáceos, com 8,5%. As carpas, ostras e tilápias foram os produtos mais
relevantes da aquicultura, enquanto as anchovas, os atuns e as merluzas
assumiram papel de destaque em meio aos produtos do extrativismo.
Exportação

Exportação

(milhões de toneladas)

(bilhões de dólares)

Valor de referência
(US$/kg)

40,2

60,4

1,5

Peixes diádromos
Peixes dulcícolas

4,6

27,2

5,82

2,9

5,1

1,74

Crustáceos

5,1

32,8

6,4

Moluscos

6,6

15,6

2,38

Produto
Peixes marinhos
*

*

São peixes que ao longo do seu ciclo de vida efetuam migrações entre os ambientes marinho e água doce,
em especial para ns reprodutivos. Exemplo: Salmão (Salmo salar)

Tabela 8. Comércio internacional de pescado por grupo de organismos em 2016
Fonte: Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO)

Dentre os peixes, pode-se dizer que a preferência mundial está nos lés de
peixe de carne branca congelado, seguido de atum e salmão. Os moluscos mais
comercializados são os bivalves, advindos especialmente da aquicultura, como
almeijoas, ostras e mexilhões. Quanto aos crustáceos, camarões e lagostas, apesar
do diminuto volume em relação aos peixes, movimentam relevantes quantias, em
função do elevado preço.
Estima-se que a população mundial em 2050 chegue a cerca de nove bilhões
de habitantes, o que exige estratégias para incremento da disponibilidade de
alimento. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
(FAO) recomenda 3.000 kcal por habitante/dia para garantir que cada indivíduo
disponha de alimentação suciente e saudável. Logo, considerando que algumas
áreas do planeta ainda estão abaixo desse valor, será necessário aumentar a
quantidade atual de alimento disponível em aproximadamente 70%.
O pescado, enquanto principal proteína de origem animal consumida no
planeta atualmente, apresenta uma relevante responsabilidade nesse cenário,
potencializada pelo crescente consumo per capita. Desse modo, a incapacidade da
pesca em incrementar a produção mundial de pescado ca caracterizada pela
estagnação da produção há mais de duas décadas, mesmo com incremento do
esforço de pesca, ou seja, aumento no número de embarcações, na sua autonomia
e/ou no seu poder de captura.
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A aquicultura surge como principal esperança para atender à crescente
demanda mundial por pescado, com tendência de os organismos marinhos
passarem a ser mais relevantes do que os dulcícolas no longo prazo, dada a
iminente crise hídrica prevista para os anos vindouros. Contudo, no curto e médio
prazo, a tendência é que os sistemas de produção da aquicultura continental, em
especial da piscicultura, passem a ser cada vez mais ecientes quanto ao uso da
água, bem como dos demais fatores de produção demandados.
Os caminhos para a pesca sustentável passam pela eciência na gestão dos
recursos pesqueiros, inclusive de espécies migratórias; comércio internacional
exigindo sustentabilidade dos produtos nos aspectos ambiental e socioeconômico;
e diminuição do desperdício, seja por má conservação, tecnologia inadequada ou
por descarte de pescado a bordo.
Na aquicultura, as próximas fronteiras produtivas a serem rompidas são
aproveitamento do potencial para desenvolvimento da atividade nos continentes
americano e africano; avanços genéticos, nutricionais e sanitários em espécies de
peixes dulcícolas; e estabelecimento de pacotes tecnológicos viáveis para
produção de uma maior variedade de peixes marinhos.
Na indústria, em curto prazo, espera-se por avanços no aumento da
industrialização do pescado, o que pode representar agregação de valor; no
aproveitamento de resíduos do processamento; e no surgimento de novos
produtos de pescado ou a base de pescado.
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Altamira

Panorama brasileiro de
produção e comércio
de pescado
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O

brasil possui a quinta maior extensão territorial do planeta, com 8,5
milhões de km2. Em termos de população, também é quinto colocado,
com 210,5 milhões de habitantes. É banhado exclusivamente pelo
Oceano Atlântico e faz fronteira com todos os países da região Sul da América do
Sul, exceto o Chile e o Equador.
Em 2016, a produção brasileira de pescado foi a segunda maior da história,
com 1,2 milhão de toneladas, sendo 705 mil toneladas oriundas da pesca e 580 mil
toneladas da aquicultura. Estima-se que a pesca marinha tenha sido responsável
pela maior parcela do total nacional, seguida da aquicultura continental, da pesca
de água doce e da maricultura, respectivamente.
Não há estatística pesqueira ocial com dados coletados em campo desde
2011 no Brasil, mas sabe-se, segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA), Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE) e
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla
em inglês), que historicamente a produção da pesca marinha é de cerca de 500 mil
toneladas e da pesca continental em torno de 250 mil toneladas.

Atividade

Produção de pescado (mil toneladas)
2011
2012
2013
2014
2015
765,3 820,1* 765,2*
767*
700*

2016
705*

Pesca

2010
785,3

Aquicultura

411

435,3

480,1

477

563,5

574,5

580,5

Total

1.196

1.200

1.300

1.242

1.330

1.274

1.285

*Estimativas enviadas pelo governo brasileiro para compor o anuário estatístico de pesca e aquicultura da
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura no período de 2012 a 2016.

Tabela 9. Evolução da produção brasileira de pescado no período de 2010 a 2016
Fonte: Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

A aquicultura brasileira não enfrenta a mesma diculdade da pesca em
termos de divulgação de números ociais, visto que essa responsabilidade é do
IBGE desde 2013, que os publica na Produção da Pecuária Municipal (PPM),
documento com periodicidade anual. Anteriormente, no período de 2008 a 2012,
os dados de produção aquícola eram coletados e divulgados pelo extinto
Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), que também o fez de forma
ininterrupta.
De qualquer forma, os números da pesca e da aquicultura do Brasil,
estimados ou coletados em campo, demonstram a produção pouco signicativa
do país em relação ao total mundial, que no ano de 2016 foi de 170,9 milhões de
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toneladas. Cabe ressaltar que não existe perspectiva de que a pesca tenha um
incremento expressivo de produção no curto prazo, cenário oposto ao
apresentado pela aquicultura, atividade que possui uma taxa de crescimento
anual superior à média mundial na última década e que conta com grande
expectativa pela realização de seu potencial no território brasileiro, em especial no
que tange à piscicultura continental.
Nesse contexto, a oferta atual de pescado no Brasil não é capaz de atender
nem a demanda do mercado interno, mesmo com um consumo médio per capita
muito abaixo do mundial, que é de 20,3 kg. No ano de 2016, a produção de 1,2
milhão de toneladas somadas à importação de 335,4 mil toneladas, menos as
exportações de 36,8 mil toneladas, perfazem uma disponibilidade de pescado no
país de 1,5 milhão de toneladas e um consumo aparente de 7,7 kg/habitante. Esse
dado tem sofrido pouca variação nos últimos anos e coloca o pescado muito atrás
das carnes de aves, bovina e suína em termos de consumo, cenário oposto ao
global.

Gráco 3. Evolução do consumo brasileiro de pescado, 2010 a 2016
Fonte: Adaptado de Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Organização
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e Instituto Brasileiro de Geograa e
Estatística (IBGE).
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Diversas ações têm sido desenvolvidas por órgãos de fomento e
organizações sociais no intuito de incrementar o consumo de pescado no Brasil, o
que de acordo com os dados supracitados tem surtido pouco efeito. O elevado
preço, a baixa diversidade de produtos industrializados e as precárias condições
higiênico-sanitárias dos espaços públicos destinados à comercialização são os
principais fatores limitantes para o sucesso desta empreitada.
Outra informação relevante sobre a oferta de pescado no Brasil é a balança
comercial decitária, ou seja, um volume de importações superior ao de
exportações de produtos, o que não seria um problema se se tratasse apenas de
produtos requintados. Contudo, trata-se da concorrência direta de pescados
exportados como lés de peixes de carne branca, como a polaca do Alasca
(Theragra chalcogramma) importada da China, a merluza (Merluccius hubbsi) da
Argentina e o panga (Pangasius hypophthalmus) do Vietnã vesus os produtos da
indústria nacional, como a tilápia (Oreochromis niloticus) e a piramutaba
(Brachyplatystoma vaillantii).
A entrada e estabelecimento de produtos pesqueiros importados no país
ocorrem em função da baixa competitividade das cadeias produtivas da pesca e da
aquicultura, que apresentam custo de produção superior aos países exportadores,
alguns localizados do outro lado do globo terrestre. Assim, as ações promovidas
para incremento do consumo devem ser acompanhadas de políticas públicas e
estratégias organizacionais capazes de atender a demanda dos consumidores em
termos de qualidade, praticidade e principalmente preço, do contrário apenas as
importações aumentarão.
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A pesca no Brasil

E

a

m 2016 o Brasil ocupou apenas a 26 posição no ranking

mundial de produção da pesca, com a estimativa de
desembarque de 705 mil toneladas, segundo a FAO. As
perspectivas de incremento dessa produção no país são contidas
principalmente pela baixa produtividade natural de sua costa, pelo
estado de sobreexploração dos principais estoques pesqueiros e pela
frota pesqueira obsoleta, incapaz de explorar águas oceânicas mais
profundas.
De acordo com a última estatística ocial disponibilizada pelo
extinto Ministério da Pesca e Aquicultura, o desembarque pesqueiro
no Brasil no ano de 2011 foi de 803,2 mil toneladas, com destaque
para os estados de Santa Catarina e Pará.

Pará
Santa Catarina
Rio de Janeiro
Amazonas
Bahia
Maranhão

Produção pesqueira
(mil toneladas)
142,9
122,6
80,2
70,8
70,6
70,3

Rio Grande do Sul

37,5

São Paulo
Ceará
Rio Grande do Norte

33,8
33
23,8

Estado

Tabela 10. Estados com maiores produções pesqueiras em 2011
Fonte: Extinto Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)
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A pesca marinha foi responsável por 68,9% do total nacional e a
pesca continental por 31,1%, o que representou 553,6 mil toneladas e 249,6
mil toneladas, respectivamente. As principais espécies desembarcadas pela
frota pesqueira brasileira foram sardinha verdadeira (Sardinella
brasiliensis), com 75,1 mil toneladas e corvina (Micropogonias furnieri),
com 43,3 mil toneladas.

Sardinella brasiliensis

Produção
aquícola
(mil toneladas)
75,1

Micropogonias furnieri

43,3

Katsuwonus pelamis

30,5

Prochilodus spp.

28,6

Brachyplatystoma vaillantii

24,7

Cynoscion acoupa

21

Mugil spp.

18

Várias espécies

17,6

Semaprochilodus spp.

16,5

Xiphopenaeus kroyeri

15,4

Nome vulgar

Nome científico

Sardinha verdadeira
Corvina

1

Bonito listrado
Curimatã

1

2

Piramutaba

2

Pescada amarela
Tainha

1

1

1

Sardinhas

1

2

Jaraqui

Camarão sete barbas

1

¹Espécie marinha; ²Espécie de água doce

Tabela 11. Principais espécies de pesca no Brasil em 2011
Fonte: Extinto Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)

Em termos de pesca marinha, os peixes representaram 87% do
total desembarcado, seguido por crustáceos com 10% e moluscos
com 3%. A maior parcela da produção veio do Nordeste (186 mil
toneladas), em segundo lugar o Sul (158,5 mil toneladas), seguidos
por Sudeste (114,9 mil toneladas) e Norte (94,2 mil toneladas).
Os estados brasileiros com desembarques pesqueiros mais
relevantes em pesca marinha são Santa Catarina (121,9 mil toneladas)
e Pará (87,5 mil toneladas).
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Estado

Região

Produção pesqueira
(mil toneladas)

Santa Catarina

Sul

121,9

Pará

Norte

87,5

Rio de Janeiro

Sudeste

78,9

Bahia

Nordeste

59,2

Maranhão

Nordeste

44,5

Rio Grande do Sul

Sul

34,3

Ceará

Nordeste

21,7

São Paulo

Sudeste

21,5

Rio Grande do Norte

Nordeste

19,3

Espírito Santo

Sudeste

14,3

Tabela 12. Estados brasileiros responsáveis pelas maiores produções pesqueiras
marinhas em 2011
Fonte: Extinto Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)

Na pesca continental, os peixes representaram 97,7% da
produção nacional, seguido dos crustáceos com 2,3%, em especial de
camarões do gênero Macrobrachium. As maiores produções foram
respectivamente das seguintes regiões: Norte (137,1 mil toneladas),
Nordeste (68,7 mil toneladas), Sudeste (24,5 mil toneladas), CentroOeste (13,8 mil toneladas) e Sul (5,5 mil toneladas). Os estados com os
números mais relevantes no tocante ao desembarque da pesca
continental são Amazonas e Pará, com 63,7 e 55,4 mil toneladas
respectivamente.
Estado

Região

Amazonas

Norte

Produção pesqueira
(mil toneladas)
63,7

Pará

Norte

55,4

Maranhão

Nordeste

25,7

Bahia

Nordeste

17,5

São Paulo

Sudeste

12,3

Ceará

Nordeste

11,3

Amapá

Norte

9,8

Minas Gerais

Sudeste

9,8

Mato Grosso

Centro-Oeste

6,6

Mato Grosso do Sul

Centro-Oeste

5,2

Tabela 13. Estados brasileiros responsáveis pelas maiores produções
pesqueiras continentais em 2011
Fonte: Extinto Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)
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Quanto ao número de pescadores no país, uma estimativa
referente ao ano de 2012 foi publicada pela Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), indicando 877.000
trabalhadores exclusivamente na captura, o que aponta a expressiva
importância social da atividade em termos de geração de emprego e
renda, pois ainda congrega uma grande quantidade de pessoas nos
demais elos da cadeia produtiva, como produção de insumos,
transformação, distribuição e comercialização.
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A aquicultura no Brasil

E

m 2016 a produção aquícola brasileira foi de 580,5 mil toneladas, o
correspondente a 1,2 bilhão em dólares ou 4,6 bilhões de reais, e está
baseada principalmente na piscicultura continental, na criação de
camarão marinha e na criação de moluscos. O potencial para desenvolvimento
desse setor no país é indiscutível, em função da disponibilidade de 12% da água
doce do planeta, da extensão costeira de aproximadamente 8.500 km, do clima
favorável, da signicativa produção de grãos e da alta diversidade de espécies
promissoras em termos zootécnicos e mercadológicos. Porém, seus números
ainda são incipientes frente aos maiores produtores mundiais, rendendo ao país
apenas a 13ª posição no ranking mundial.
A piscicultura continental representou 87,3% da produção aquícola
nacional e 70,9% do valor total. Os estados com maior produção de piscicultura
são Rondônia, com 90,6 mil toneladas e Paraná, com 76 mil toneladas de peixes.
Estado

Região

Rondônia
Paraná
São Paulo
Mato Grosso
Santa Catarina
Minas Gerais
Maranhão
Amazonas
Ceará
Goiás

Norte
Sul
Sudeste
Centro-Oeste
Sul
Sudeste
Nordeste
Norte
Nordeste
Centro-Oeste

Produção aquícola
(mil toneladas)
90,6
76
48,3
40,4
34,7
32,8
24,4
21
17,3
15,4

Tabela 14. Estados responsáveis pelas maiores produções de piscicultura no Brasil - 2016
Fonte: Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE).

A tilápia (Oreochromis niloticus) foi responsável por 47,1% da produção
brasileira, enquanto o tambaqui (Colossoma macropomum), segunda espécie mais
produzida, respondeu por 27%. Essas duas espécies podem ser consideradas
pilares da atividade, que ainda enfrenta problemas com diculdade de
regularização dos empreendimentos e com elevado custo de produção, o que
implica na baixa competitividade da cadeia produtiva.
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Nome vulgar

Nome científico

Tilápia
Tambaqui
Tambacu/tambatinga
Carpa
Pintado/Surubim
Pacu/patinga
Matrinxã
Pirarucu
Jatuarana/Piabanha
Piau/Piauçu/Piava

Oreochromis niloticus
Colossoma macropomum
Híbridos
Cyprinus carpio e carpas chinesas
Pseudoplatystoma spp. e híbridos
Piaractus mesopotamicus e híbrido
Brycon spp.
Arapaima gigas
Brycon spp.
Leporinus spp.

Produção aquícola
(mil toneladas)
239
136,9
44,9
20,3
15,8
13
8,7
8,6
6
2,7

Tabela 15. Principais espécies de piscicultura no Brasil em 2016
Fonte: Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE)

Em termos de produção marinha de camarão, a única espécie produzida
comercialmente no Brasil foi o camarão cinza ou branco do Pacíco (Penaeus
vannamei), tendo atingido a produção de 52,1 mil toneladas e respondido por
19,3% do valor total correspondente à aquicultura nacional, segundo o IBGE.
Contudo, o vírus da mancha branca (Whyte Spot Syndrome Virus - WSSV), doença
que acomete a espécie e causa elevadas mortalidades, promoveu uma crise no
setor na década de 2010 e, desde então, os produtores têm tentado conviver com a
enfermidade, adequar seus empreendimentos no que concerne à biossegurança e
efetuar investimentos em tecnologias de produção pautadas em sistemas
fechados.
Em 2016 a produção brasileira de moluscos foi de 20,1 mil toneladas, sendo
baseada exclusivamente em bivalves. O estado de Santa Catarina concentrou
97,9% do total nacional e 90,8% das formas jovens produzidas. Outros oito estados
também produzem ostras, vieiras ou mexilhões: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro,
Bahia, Sergipe, Alagoas, Maranhão e Pará.
O mexilhão (Perna perna), a ostra japonesa ou ostra do Pacíco (Crassostrea
gigas), a ostra do mangue (Crassostrea rhizophorae), a ostra nativa (Crassostrea gasar
ou Crassostrea brasiliana) e a vieira (Nodipecten nodosus) são as principais espécies
produzidas no Brasil.
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O mercado brasileiro de pescado
para consumo humano

A

FAO aponta que o consumo per capita de pescado no Brasil
foi apenas o 103° no ranking mundial de 2016, tendo sido
precedido por alguns dos países mais pobres do planeta, ou
seja, o país está distante de ser um grande consumidor de pescado.
Um agravante para esse contexto é o fato de que os produtos
importados têm participado de uma parcela signicativa do
mercado, em especial para atender uma demanda insatisfeita com os
produtos nacionais em termos de preço.
De maneira geral, no comércio internacional de pescado, os
países desenvolvidos são clientes potenciais, enquanto os países em
desenvolvimento ou emergentes têm incrementado suas produções
por meio da aquicultura no sentido de atendê-los. Porém, a
desestruturação da cadeia produtiva aquícola brasileira diculta o
aumento das exportações, mantendo sua balança comercial na
condição de decitária. Em 2016 o saldo negativo foi de US$ 873,2
milhões, recurso que poderia movimentar a economia local, gerando
emprego e renda para a população do país.

Gráco 4. Balança comercial de pescado no Brasil no período de 2010-2016
Fonte: Adaptado de Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)
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Os principais estados brasileiros exportadores de pescado em 2016
foram Pará e Ceará, com 51,8 e 50,7 milhões de dólares respectivamente.

Estado

Região

Pará
Ceará
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Bahia
Santa Catarina
Espírito Santo
São Paulo
Pernambuco
Rio de Janeiro

Norte
Nordeste
Nordeste
Sul
Nordeste
Sul
Sudeste
Sudeste
Nordeste
Sudeste

Exportação
(milhões de dólares)
51,8
50,7
24,8
21,5
18,9
17
14,7
9,5
3,5
2,8

Tabela 16. Principais estados brasileiros exportadores de pescado em 2016
Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

O principal destino das exportações brasileiras é o Estados
Unidos (79,6%), seguido do Reino Unido (8,6%) e França (4,8%), e os
principais produtos pesqueiros exportados pelo Brasil foram peixe
congelado e crustáceos, totalizando 81,7 e 68,8 milhões de dólares
respectivamente.

Produto
Peixe congelado
Crustáceos
Peixe fresco
Peixe seco
Filé de peixe

Exportação
(milhões de dólares)
81,7
68,8
37,1
19,9
11,4

Tabela 17. Principais produtos de pescado exportados pelo Brasil em 2016
Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

Quanto à importação de pescado, lé de peixe congelado,
salmão e bacalhau assumem papel de destaque. Os principais países
de origem das importações brasileiras em 2016 foram Chile, China e
Noruega, somando gastos na ordem de 782,1 milhões de dólares.
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País

Continente

Chile
China
Noruega
Argentina
Portugal
Vietnã
Marrocos
Equador
Peru
Uruguai

América
Ásia
Europa
América
Europa
Ásia
África
América
América
América

Importação
(milhões de dólares)
535,4
148,3
98,4
76,4
65,2
64,9
41
32,6
12,5
12,1

Tabela 18. Principais origens do pescado importado pelo Brasil - 2016
Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

A alternativa mais viável para mudança desse cenário no curto
prazo é a estruturação da cadeia produtiva da aquicultura para
concepção de produtos populares de forma competitiva, como o lé
de tilápia congelado, e de produtos premium, com artigos de alto
valor agregado para atender mercados especícos de países
desenvolvidos. No longo prazo, o desenvolvimento de pacotes
tecnológicos para novas espécies, em especial de peixes marinhos
que se encontram com os estoques sobreexplorados, seria o apogeu
da atividade no país.
Essa estruturação requer também ações de apoio à produção,
pesquisa e prospecções de mercado. Em alguns países, como os
Estados Unidos, o fomento contempla até assessoria no processo de
comercialização do pescado, com aproximação de clientes potenciais
de todo o planeta por meio de exposições, feiras e rodadas de
negócios, o que auxilia também na inserção de pequenos
fornecedores organizados.
O Brasil ainda não é um grande produtor de pescado e está
distante de apresentar um relevante consumo. Porém, possui um dos
maiores potenciais do mundo para desenvolvimento das mais
diversas modalidades da aquicultura, atividade que será
responsável em atender a crescente demanda mundial por pescado
nos próximos anos. Nesse fato reside a esperança de que um dia a
piscicultura continental, a produção de marinha de camarão, a
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produção de moluscos e até a piscicultura marinha possam
extrapolar as fronteiras brasileiras, fazendo o país passar de
comprador a vendedor de pescado no mercado internacional.
Caso isso se cumpra, a pesca passará a ser mera coadjuvante
em termos de produção, mas continuará desempenhando um papel
social de expressiva importância quanto à inserção no mercado de
trabalho. No entanto, a sustentabilidade dessa atividade depende de
prossionalização, o que nos remete a medidas de ordenamento
ecientes, renovação da frota pesqueira e principalmente
qualicação da mão de obra que atua embarcada, ações capazes de
garantir sua perenidade e permitir a obtenção de produtos com
maior valor agregado.
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O

Pará é o estado brasileiro com a segunda maior em extensão territorial,
2

com 1,2 milhão de km . Está localizado na região Norte, onde integra o
Bioma amazônico, e conta com cerca de oito milhões de habitantes.
Possui 144 municípios, sua capital é Belém (01°27'18''S 48°30'09''W) e faz divisa
com Amapá ao Norte; Roraima a Noroeste; Amazonas a Oeste; Mato Grosso ao
Sul; Tocantins a Sudeste; Maranhão a Leste; e Suriname e Guiana ao extremo
Norte.
O pescado representa umas das principais fontes de proteína animal para a
população paraense, o que confere ao estado um dos consumos mais elevados do
país. Contudo, é uma tarefa complexa estimar esse dado, visto que não há
estatística e nem estimativas de produção pesqueira ocial por estado desde 2011.
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
historicamente a produção de pescado do Pará é projetada em cerca de 150 mil
toneladas, com 140 mil toneladas oriundas da pesca e 10 mil toneladas advindas da
aquicultura.
Produção anual de pescado (mil toneladas)

Atividade
Pesca
Aquicultura
Total

2009
134,1
3,9
138

2010
138,5
4,5
143

2011
142,9
10,4
153,3

2012*
-

2013
5,4
-

2014
12
-

2015
14
-

2016
13
-

*Neste ano não houve disponibilização de estatística por estado, apenas estimativa da produção nacional por
demanda da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

Tabela 19. Evolução da produção de pescado do estado do Pará entre 2009 a 2016
Fonte: Extinto Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e Instituto Brasileiro de Geograa e
Estatística (IBGE)

Dessa forma, é possível fazer uma estimativa de consumo apenas
aproximada, visto que não há um controle eciente da entrada e da saída de
pescado no território paraense. Esse resultado seria fruto da divisão da projeção
de 150 mil toneladas por oito milhões de habitantes, o que totalizaria 18,7
kg/habitante/ano. Porém, vale lembrar que esses números consideram
exclusivamente a pesca comercial, se fosse possível uma coleta eciente de dados
da pesca de subsistência, algumas regiões seguramente ultrapassariam os 100
kg/habitante/ano, como populações ribeirinhas que habitam as regiões de
integração do Baixo Amazonas, do Tocantins e do Marajó.
A pesca marinha é responsável pela maior parcela da produção paraense,
seguida da pesca continental, da aquicultura continental e da aquicultura
marinha, respectivamente. Nesse contexto, os peixes marinhos e de água doce
assumem papel de destaque, bem como os crustáceos, como o camarão rosa
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(Penaeus subtilis), o caranguejo-uçá (Ucides cordatus) e o camarão da Amazônia
(Macrobrachium amazonicum).
Quanto à pesca marinha, a relevante produção é oriunda da costa do Pará,
do Amapá e do Maranhão, região conhecida como litoral amazônico. Esse
ambiente conta com aproximadamente 2.500 km de costa, 8.900 km2 de faixa
contínua de manguezal, 1,4 milhão de toneladas de sedimentos descarregados
anualmente pelo rio Amazonas e 925 espécies catalogadas de peixes marinhos.
Dentre as principais destacam-se: a pescada amarela (Cynoscion acoupa), a pescada
gó (Macrodon ancylodon), o pargo (Lutjanus purpureus), o serra (Scomberomorus
brasiliensis) e a gurijuba (Sciades parkeri).
A pesca continental também explora uma grande variedade de espécies,
onde os bagres migradores assumem protagonismo em termos de volume, como:
a piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) e a dourada (Brachyplatystoma
rousseauxii). Essa atividade ocorre em diversos ambientes e com uso de múltiplas
técnicas de pesca, tendo a rede de emalhar e o espinhel como principais
apetrechos.
A aquicultura paraense é baseada na piscicultura continental, na produção
marinha de camarão e na produção de ostras, com predomínio da primeira
atividade, presente nos 144 municípios. O tambaqui (Colossoma macropomum) é a
principal espécie produzida, tendo os viveiros escavados como estrutura de
criação mais adotada. No entanto, outras espécies têm ganhado destaque nos
empreendimentos aquícolas, como os híbridos tambatinga (Colossoma
macropomum x Piaractus brachypomus) e tambacu (Colossoma macropomum x
Piaractus mesopotamicus).
A aquicultura marinha é representada pela produção do camarão cinza ou
branco do Pacíco (Penaeus vannamei) em empreendimentos localizados na zona
costeira, em especial no município de Curuçá, e por iniciativas comunitárias de
produção de ostras que adotam a espécie (Crassostrea gasar), nos municípios de São
Caetano de Odivelas, Curuçá, Salinópolis, Maracanã e Augusto Corrêa.
O relevante desembarque de peixes e crustáceos é responsável pela maior
parcela do que é comercializado em feiras livres, mercados públicos,
supermercados e peixarias do Pará, bem como atende a diversos estados
brasileiros e ao mercado internacional. Os empreendimentos de piscicultura são
majoritariamente de pequeno porte, apresentam elevado custo de produção e
contam com poucas organizações sociais, mesmo assim com atuação deciente, o
que viabiliza o abastecimento apenas do mercado local, com produto vivo ou
inteiro fresco. Na aquicultura marinha, o diminuto número de iniciativas também
é voltado exclusivamente ao mercado paraense, a capital Belém no caso do
camarão marinho e os próprios municípios produtores no que concerne às ostras.

Área de inuência Direta e Indireta da
USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE

55

Diagnóstico Mercadológico do Pescado na
Área de inuência da UHE Belo Monte

A pesca no Pará

E

m 2011 a produção pesqueira do Pará foi de 142,9 mil toneladas, com 87,5
mil toneladas advindas de ambiente marinho e 55,4 mil toneladas de
ambiente dulcícola. Esse volume de desembarque rendeu ao estado a
primeira posição no ranking nacional de pescado oriundo do extrativismo,
condição mantida há um longo período de acordo com as estatísticas ociais.
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Gráco 5. Evolução da produção pesqueira do estado do Pará entre 2004 a 2011
Fonte: Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e Extinto
Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)
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Importante ressaltar que dados de desembarque por espécie de cada estado
eram disponibilizados apenas nos boletins estatísticos do Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que deixaram de ser
publicados em 2009, com o último fornecendo dados relativos ao ano de 2007.
No tocante à pesca marinha, a produção foi de 65,4 mil toneladas em 2007,
com os peixes representando 90,7% do total desembarcado, seguido dos
crustáceos com 9,3%. A principal espécie marinha capturada pela frota pesqueira
paraense naquele ano foi a pescada amarela (Cynoscion acoupa), com 14,8 mil
toneladas, seguida da pescada gó (Macrodon ancylodon), com 5,7 mil toneladas.
Nome vulgar

Nome científico

Pescada amarela
Pescada gó
Gurijuba
Serra
Tubarão
Uritinga
Pargo
Caranguejo-uçá
Corvina
Bandeirado

Cynoscion acoupa
Macrodon ancylodon
Sciades parkeri
Scomberomorus brasiliensis
*
Arius proops
Lutjanus purpureus
Ucides cordatus
Cynoscion virescens
Bagre bagre

Produção
pesqueira
(mil toneladas)
14,8
5,7
4,7
4,6
3,9
2,9
2,8
2,7
2,5
2,4

*Várias espécies

Tabela 20. Principais espécies marinhas desembarcadas pela frota pesqueira do Pará em 2007
Fonte: Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

Na pesca continental, a produção de 62,2 mil toneladas foi
majoritariamente de peixes (99,8%), com os crustáceos sendo responsáveis pelo
complemento. As principais espécies de água doce capturadas pela frota
pesqueira paraense naquele ano foram piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii),
com 19,6 mil toneladas e dourada (Brachyplatystoma rouseauxii), com 7,6 mil
toneladas.

Área de inuência Direta e Indireta da
USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE

57

Diagnóstico Mercadológico do Pescado na
Área de inuência da UHE Belo Monte

Nome vulgar

Nome científico

Piramutaba
Dourada
Pescada branca
Mapará
Aracu
Tucunaré
Surubim
Filhote
Tambaqui
Acaratinga

Brachyplatystoma vaillantii
Brachyplatystoma rouseauxii
Plagioscion squamossissimus
Hypophthalmus spp.
*
Cichla spp.
Pseudoplatystoma spp.
Brachyplatystoma filamentosum
Colossoma macropomum
*

Produção pesqueira
(mil toneladas)
19,6
7,6
6
5,4
3,2
2,1
1,8
1,5
1,2
1

Tabela 21. Principais espécies de água doce desembarcadas pela frota pesqueira do Pará em
2007
Fonte: Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

Em termos de desembarque pesqueiro, alguns dos principais municípios
paraenses são: Belém, Vigia de Nazaré, Bragança, Curuçá, Abaetetuba, Santarém e
Tucuruí. A capital paraense conta com a oferta de uma grande diversidade de
espécies marinhas e de água doce, e é o principal mercado consumidor. De
maneira geral, os municípios de Vigia de Nazaré, Bragança e Curuçá concentram
desembarques de espécies marinhas, enquanto Abaetetuba, Santarém e Tucuruí
congregam desembarques de espécies de água doce.
Quanto ao número de pescadores, o Pará é o líder no país: em 2011, o
Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) apresentava um total de 223.501
pescadores prossionais inscritos, o que correspondeu a 26,1% do total nacional.
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A aquicultura no Pará

S

egundo o IBGE, em 2016 a produção aquícola do Pará foi de 13 mil

toneladas, sendo 12,9 mil toneladas da piscicultura continental, 60
toneladas da produção marinha de camarão e 41,8 toneladas da produção
de ostras. Esses números posicionam o estado em 12° lugar no ranking nacional de
produção aquícola, colocação muito aquém de seu potencial hídrico, climático e
mercadológico.
Atualmente os empreendimentos de criação de peixes em território
paraense são predominantemente de pequeno porte, operam em regime de
economia familiar e representam uma fonte de renda secundária para os
proprietários. As maiores diculdades enfrentadas pelos piscicultores são a
regularização perante os órgãos governamentais, o que implica diretamente na
diculdade em acessar as linhas de crédito rural, e o elevado preço dos insumos
básicos, proporcionado pela carga tributária do estado e pela complexa logística
de algumas mesorregiões.
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Gráco 6. Evolução da produção da piscicultura continental do Pará de 2009 a 2016
Fonte: Adaptado de Extinto Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e Instituto Brasileiro de
Geograa e Estatística (IBGE)

No que diz respeito às espécies, o tambaqui (Colossoma macropomum), a
pirapitinga (Piaractus brachypomus), a tambatinga (Colossoma macropomum x
Piaractus brachypomus), o tambacu (Colossoma macropomum x Piaractus
mesopotamicus), a tilápia (Oreochromis niloticus), o pirarucu (Arapaima gigas), o
piauçu (Leporinus macrocephalus), o curimatã (Prochilodus spp.), o matrinxã (Brycon
amazonicus) e o pintado amazônico (Pseudoplatystoma reticulatum x Leiarius
marmoratus) são as mais adotadas nos empreendimentos.

Nome vulgar

Espécie

Tambaqui
Tambacu/Tambatinga
Pirapitinga
Tilápia
Pintado/surubim
Piauçu
Pirarucu
Outros peixes

Colossoma macropomum
*
Piaractus brachypomus
Oreochromis niloticus
*
Leporinus macrocephalus
Arapaima gigas
**

Produção (mil
toneladas)
8,5
2,8
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,6

*Híbridos; **Várias Espécies

Tabela 22. Produção por espécie da piscicultura continental no Pará em 2016
Fonte: Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística - IBGE
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Os elos mais frágeis da cadeia produtiva da piscicultura paraense são
insumos, produção e transformação. Dentre os principais fatores limitantes de
competitividade estão que o estado não é autossuciente na produção de alevinos
e rações, o que obriga a aquisição de insumos ou mesmo ingredientes, farelos de
milho e soja, em outros estados; falta capacitação e assistência técnica aos
produtores, em alguns casos pela complexa logística e pelo baixo investimento; e a
produção piscícola é comercializada em sua totalidade viva ou inteira fresca,
geralmente nos próprios locais de produção, ou seja, os produtos não passam por
estabelecimentos processadores.
A distribuição e a comercialização dos produtos piscícolas se amparam na
estrutura disponível para a cadeia produtiva da pesca, que apesar de não ser
adequada, existe em todos os municípios. Em relação aos ambientes da cadeia
produtiva, as maiores limitações estão relacionadas ao marco regulatório da
atividade e a ausência de organizações sociais atuantes perante os órgãos
competentes e representantes locais no sentido de viabilizar políticas e
investimentos públicos para o setor.
A criação de camarões marinhos no território paraense é desenvolvida por
apenas cinco empreendimentos em operação de forma regular, três no município
de Curuçá, um em Salinópolis e um em Castanhal. A única espécie produzida é o
camarão branco do Pacíco ou camarão cinza (Litopenaeus vannamei), porém já
foram efetuadas experiências pouco exitosas com espécies nativas, como o
camarão branco do Atlântico (Litopenaeus schmitti) e os camarões rosa (Penaeus
subtilis) e (Penaeus brasiliensis), nas primeiras iniciativas de prática da atividade.
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Gráco 7. Produção marinha de camarão no Pará de 2009 a 2016
Fonte: Adaptado de Extinto Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e Instituto
Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE)

Área de inuência Direta e Indireta da
USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE

61

Diagnóstico Mercadológico do Pescado na
Área de inuência da UHE Belo Monte

A aquisição de insumos e a diculdade de regularização ambiental dos
empreendimentos, em função da espécie ser exótica e da demarcação de Unidades
de Conservação na zona costeira, representam os principais problemas da cadeia
de produção marinha de camarão no território paraense. Contudo, a ausência de
surtos do vírus da mancha branca (Whyte Spot Syndrome Virus - WSSV) e o preço de
comercialização praticado do produto pré-cozido salgado podem ser
considerados diferenciais em relação a outros estados, compensando o alto custo
de produção.
A produção de ostras no Pará é praticada exclusivamente em
empreendimentos comunitários geridos por associações de produtores,
geralmente em sistemas suspensos que adotam travesseiros dispostos em mesas
xas ou utuantes. A única espécie produzida é a ostra nativa, com sementes
capturadas no ambiente natural e comercialização do produto vivo direto aos
consumidores ou para restaurantes locais.
As sete iniciativas de produção de ostras no Pará são as da Associação das
Mulheres na Pesca e Agricultura de Pereru (AMPAP) e Associação dos
Ostreicultores de Pereru de Fátima (ASSOPEF) em São Caetano de Odivelas;
Associação dos Aquicultores da Vila de Lauro Sodré (AQUAVILA) e Associação
Agropesqueira de Nazaré do Mocajuba (AGRONAM) em Curuçá; Associação dos
Aquicultores, Produtores Rurais e Pescadores de Nazaré do Seco (AAPPNS) em
Maracanã; Associação dos Agricultores, Pescadores e Aquicultores do Rio
Urindeua (ASAPAQ) em Salinópolis; e Associação dos Agricultores e
Aquicultores de Nova Olinda (AGROMAR) em Augusto Corrêa.
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Gráco 8. Produção de ostras no Pará de 2013 a 2016
Fonte: Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE)
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O elo da comercialização representa a maior limitação da cadeia produtiva
de ostras devido principalmente ao baixo consumo no mercado local. Contudo,
feiras e campanhas vêm sendo realizadas para promover o produto, visto que o
baixo custo de produção e o manejo relativamente simples tornam essa atividade
uma interessante alternativa de incremento de renda para populações litorâneas
tradicionais.
Recentemente a Portaria da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do
Pará (ADEPARÁ) n° 3.036 de 1 de agosto de 2017, estabeleceu o regulamento
técnico de identidade e qualidade higiênico e sanitária da produção da carne de
moluscos bivalves e ostras vivas, elevando exacerbadamente as exigências em
relação à segurança alimentar dos consumidores e comprometendo a
comercialização dos empreendimentos, visto que exige depuração e certicação
por laboratório ocial da eciência desse procedimento.
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O mercado paraense de pescado
para consumo humano

M

esmo sem considerar os números da pesca de subsistência, pela
impossibilidade de sistematizar os dados de produção junto às
populações tradicionais, o Pará é indiscutivelmente responsável pelo
maior desembarque de pescado do país. Nesse contexto, a pesca comercial
marinha é mais relevante do que a pesca comercial em ambiente de água doce, pois
explora também os recursos disponíveis na costa dos estados do Amapá e do
Maranhão.
Essa abundância faz da população paraense uma exímia consumidora de
pescado, com valores de consumo per capita muito acima da média nacional e até
da mundial, principalmente no que concerne a comunidades ribeirinhas. Os
mercados da região metropolitana de Belém, do nordeste do estado e do Marajó
são atendidos por espécies marinhas e de água doce, enquanto do sudeste e
sudoeste do estado e do Baixo Amazonas são abastecidos principalmente por
espécies de água doce.
Além de consumido localmente, o pescado desembarcado é comercializado
para diversos estados brasileiros, em especial das regiões Nordeste e Sudeste, e até
exportado, geralmente para os Estados Unidos. Em termos de exportação, a
“grude” (bexiga natatória desidratada de pescada amarela, gurijuba e uritinga
Arius proops), o pargo, os lés de peixes congelados e as caudas de camarões são os
principais produtos exportados pelo Pará.
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Atualmente alguns produtos importados também vêm sendo
comercializados com frequência em todas as mesorregiões paraenses, como é o
caso dos lés congelados de polaca do Alasca (Theragra chalcogramma), de panga
(Pangasius hypophthalmus) e de merluza (Merluccius hubbsi) advindos da China, do
Vietnã e da Argentina, respectivamente. O salmão (Salmo salar) do Chile e o
bacalhau, produto de peixe seco e salgado, oriundo principalmente da Noruega
também assumem destaque no mercado local.
Além da pesca e da importação de produtos, a piscicultura continental
oferta pescado regularmente no território paraense desde a década de 1980.
Inicialmente as únicas espécies comercializadas eram tilápia, carpa comum
(Cyprinus carpio) e o tambaqui. Ao longo do tempo, a carpa comum perdeu espaço
e outras espécies passaram a ser produzidas e vendidas localmente. Contudo, a
produção ainda pequena frente à demanda e o preço pouco competitivo, fazem
com que o mercado seja atendido também pela produção piscícola de outros
estados, principalmente do Maranhão, de Rondônia e do Mato Grosso.
Dessa forma, é consenso entre os especialistas que o desembarque
pesqueiro do Pará é incapaz de atender isoladamente o mercado local, estando
inclusive sem qualquer perspectiva de incremento da produção em curto prazo, e
que nenhum lé de peixe nacional, seja oriundo da pesca ou da aquicultura,
consegue competir com os preços praticados pelos produtos importados, salvo a
pescada gó, peixe marinho com relevante desembarque nos municípios litorâneos
e em Belém, e a piramutaba, bagre de água doce capturado pelas frotas artesanal e
industrial. Outro fato inegável é a signicativa expansão da fatia do mercado
atendida por peixes de cativeiro nos últimos anos, o que em função da
desestruturação da cadeia produtiva da atividade, promove incremento do
consumo da produção de outros estados brasileiros em detrimento da geração de
emprego e renda para a população local.
O Pará conta com uma grande diversidade de espécies exploradas e de
sistemas de pesca, além de possuir um relevante volume de pescado
desembarcado em relação ao total nacional. Sua população apresenta forte
dependência à atividade pesqueira, seja em termos de fonte de alimento ou de
geração de postos de trabalho e renda. Essas características carregam de
importância uma adequada gestão ambiental dos recursos pesqueiros que, aliada
a uma adequada infraestrutura e a prossionalização das pescarias, pode tornar a
atividade ainda mais importante no contexto socioeconômico local.
No tocante à produção da aquicultura, a transformação do potencial
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paraense para desenvolvimento da piscicultura em empreendimentos aquícolas,
emprego e renda para a população local, arrecadação governamental e peixes
para consumo nos mercados local, nacional e até internacional perpassa por
políticas públicas capazes de atrair investimentos na implantação de estações de
alevinagem, fábricas de ração, projetos de engorda, unidades de beneciamento,
pela criação de organizações sociais de produtores e pela consolidação de arranjos
produtivos locais.
A produção marinha de camarão apresenta como tendência sair da zona
costeira para o interior do estado, mesmo com a produção de uma espécie
marinha, visto que sua característica de tolerar amplas variações de salinidade
permite a produção em águas oligohalinas, ou seja, de baixa salinidade. Outra
tendência é a propagação de iniciativas em sistemas de bioocos, que possui
elevada produtividade, otimiza o uso da água e é menos propenso à doenças.
A produção de ostras representa uma alternativa de renda viável para
pescadores artesanais e agricultores familiares paraenses dispostos a diversicar
suas atividades produtivas. Porém, demanda por uma adequada política de
regularização e fomento para elevar o número de adeptos, bem como aumentar a
margem de lucro dos produtores, contribuindo decisivamente para o
desenvolvimento econômico de populações tradicionais do litoral paraense.
Importante ressaltar que, mesmo com relevante produção e consumo de
pescado, o Pará ainda depende de produtos importados e de outros estados
brasileiros capazes de serem concebidos em seu território, o que evidencia a
necessidade de políticas públicas mais ecientes para os setores da pesca e da
aquicultura, bem como uma organização adequada das iniciativas individuais e
empresariais geridas prossionalmente.
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Piscicultura na área de inuência
da Hidrelétrica Belo Monte

A

piscicultura é o ramo da aquicultura mais desenvolvido no Pará e está

presente em todos os seus 144 municípios. No ano de 2017 a produção
piscícola paraense foi de 12,1 mil toneladas, o que correspondeu a R$
97,4 milhões, com destaque para o tambaqui (Colossoma macropomum), os híbridos
tambacu (Colossoma macropomum x Piaractus mesopotamicus) e tambatinga
(Colossoma macropomum x Piaractus brachypomus), e a pirapitinga (Piaractus
brachypomus), respectivamente, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geograa e Estatística (IBGE) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA).
Além dessas espécies, foram produzidos em larga escala piauçu (Leporinus
macrocephalus), curimatã (Prochilodus nigricans), matrinxã (Brycon amazonicus),
pintado amazônico (Pseudoplatystoma reticulatum x Leiarius marmoratus), pirarucu
(Arapaima gigas) e tilápia (Oreochromis niloticus). Também foram detectadas
iniciativas com carpa comum (Cyprinus carpio), tucunaré (Cichla spp.), lambari
(Astianax spp.) e traíra (Hoplias malabaricus).
Apesar da ampla distribuição no território e da diversidade de espécies
exploradas, a piscicultura estadual ainda está muito aquém do potencial hídrico,
climático e mercadológico apresentado para desenvolvimento da atividade, em
especial pelas seguintes características: grande extensão territorial, inclusive com
áreas já desorestadas para a prática de bovinocultura extensiva ou de
extrativismo vegetal; acentuada disponibilidade hídrica, inclusive com dois dos
maiores reservatórios de usinas hidrelétricas do Brasil; clima ideal para a
produção de espécies tropicais ao longo do ano inteiro; logística favorável à
exportação por via marítima ou aérea para os Estados Unidos e para a Europa; e
elevado consumo per capita de pescado da população local, com ótimas
possibilidades de inserção de produtos da aquicultura.

Área de inuência Direta e Indireta da
USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE

67

Diagnóstico Mercadológico do Pescado na
Área de inuência da UHE Belo Monte

Entre os aspectos que impedem a realização do pleno potencial da
piscicultura estão:
• Falta de segurança jurídica promovida pelo marco regulatório da
atividade, que ocasiona burocracia, exigências excessivas e
morosidade na regularização dos empreendimentos,
principalmente no tocante ao licenciamento ambiental e na obtenção
da outorga de direito de uso dos recursos hídricos;
• Carência de assistência técnica aos produtores, em especial nas
regiões de logística mais complexa e menor densidade demográca;
• Baixa prossionalização dos empreendimentos, em termos de rigor
nos controles zootécnico e econômico;
• Falta de oferta de formas jovens e irregularidade no seu
fornecimento; e
• Elevado preço das rações comerciais, mesmo as fabricadas por
empresas locais.
Documento

Órgão

Dificuldade

Cadastro Ambiental Rural

Sistema Nacional de Informação sobre
Meio Ambiente

-

(CAR), em caso de imóveis rurais

(SINIMA)

Alvará de funcionamento

Prefeituras municipais

Registro de Aquicultor

Licenciamento Ambiental

Licença de Aquicultor
Cadastro Técnico Federal/Atividade
Potencialmente Poluidora e Utilizadora de
Recursos Naturais
(CTF/APP)
Cadastro de Responsável Técnico pela
Sanidade Aquícola

-

Inoperância do Sistema de Informação do
Registro Geral da Pesca (SISRGP) e
Ministério da Agricultura, Pecuária e
necessidade de protocolo de solicitação
Abastecimento (MAPA)
em Belém, sede da Secretaria de
Aquicultura e Pesca (SAP)/MAPA
Secretaria de Estado de Meio
Processo burocrático, moroso e caro,
Ambiente e Recursos Naturais
salvo no tocante à Dispensa de
Renováveis
Licenciamento Ambiental (DLA), que
(SEMAS) ou secretarias municipais
contempla exclusivamente
que efetuem gestão ambiental
empreendimentos de pequeno porte
compartilhada com a SEMAS
Inoperância do SISRGP e necessidade de
MAPA
protocolo de solicitação em Belém, na
sede da SAP/MAPA
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA)

-

Agência de Defesa Agropecuária do
Estado do Pará (ADEPARÁ)

-

Outorga de Direito de Uso dos Recursos
Hídricos

SEMAS

Necessidade de protocolo de solicitação
em Belém, na sede da SEMAS, mesmo
para processos de dispensa de outorga de
direito de uso dos recursos hídricos

Cadastro de Responsável Técnico no
Conselho Regional de Medicina Veterinária

Conselho Regional de Medicina
Veterinária (CRMV)

-

Tabela 23. Documentação para regularização de piscicultura no Pará
Fonte: Dados originais dessa pesquisa
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As formas jovens dos peixes e as rações representam os principais insumos
da piscicultura, devendo ter sua qualidade e regularidade na oferta avaliadas
continuamente pelos empreendimentos comerciais de engorda, de forma a
realizar uma adequada seleção de fornecedores em termos de custo-benefício.
Atualmente o estado do Pará não é autossuciente na produção de nenhum desses
dois insumos, sendo necessária a aquisição de parcela signicativa em outros
estados.
No que diz respeito à forma jovem, a comercialização pode ocorrer como
pós-larvas, alevinos ou juvenis. Os fornecedores locais produzem geralmente
peixes redondos, como tambaqui, pirapitinga, tambacu e tambatinga, mesmo
assim aquém da demanda. Já os produtores de piauçu, curimatã, matrinxã,
pintado amazônico e pirarucu têm sua demanda atendida principalmente por
produtores de outros estados, como Maranhão, Tocantins, Rondônia, Mato
Grosso, Amazonas, Sergipe e até São Paulo. A tilápia representa um caso à parte,
pois os produtores obtêm os alevinos e juvenis de reproduções naturais realizadas
sem o devido controle na própria piscicultura, o que compromete a genética dos
lotes disponíveis para engorda, além de não efetuarem reversão sexual, técnica
que implica diretamente no desempenho zootécnico da espécie.
Em termos de qualidade genética, dois empreendimentos paraenses
assumem papel de destaque por introduzirem chips em suas matrizes de
tambaqui para identicação: a 18 Piscicultura, sediada no município de Igarapéaçu, região Guamá, e a Piscicultura Tataueira, no município de Peixe Boi, região do
rio Caeté, bem como têm clientes em todas as regiões de integração do Pará. Outras
estações de alevinagem também têm iniciado o controle genético de suas matrizes,
o que tende a ser uma prática rotineira em um curto período e pode resultar em
contribuições para o melhoramento genético da espécie.
Além dos empreendimentos particulares de produção de formas jovens, a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (SEDAP),
órgão estadual responsável pelo fomento da aquicultura, possui estruturas
voltadas à distribuição gratuita de alevinos para piscicultores que atuam em
regime de economia familiar, como a Estação de Piscicultura Orion Nina Ribeiro,
no município de Terra Alta, região Guamá, e a Estação de Aquicultura de Santa
Rosa, em Santarém, região do Baixo Amazonas.
Os projetos de engorda ou pequenas iniciativas que efetuam a recria de póslarvas para comercializar alevinos ou juvenis, empreendimentos chamados de
centros de distribuição, têm aumentado de forma signicativa no território
paraense, em especial pelo menor investimento em relação à estrutura de estações
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de alevinagem, visto que não demanda um laboratório com tanques para
manutenção de matrizes e incubadoras, e de mão de obra especializada
permanentemente, já que não há necessidade de um prossional de maneira
contínua para acompanhamento da reprodução e da larvicultura, etapas mais
complexas do processo.
De maneira geral, os maiores problemas enfrentados pelos proprietários de
estações de alevinagem são a regularização dos empreendimentos perante os
órgãos governamentais, o que pode ser notado inclusive na irregularidade das
iniciativas estatais; e a renovação do plantel de matrizes, com peixes selvagens ou
peixes de lotes domesticados mantidos sob o devido controle genético. Em relação
aos produtores que adquirem as formas jovens de peixes em iniciativas locais, as
diculdades mais relevantes são a irregularidade no fornecimento, inclusive de
tambaqui, que pode ter sua reprodução induzida ao longo do ano inteiro; e
ausência de serviços de entrega do produto em algumas regiões ou
condicionamento da entrega à aquisição de grandes volumes.
O Pará conta com duas fábricas de ração com oferta regular, a Grande Lago
no município de Jacundá, região do Lago de Tucuruí, e a Nutriforte, em São
Miguel do Guamá, região Guamá. Nenhum dos dois empreendimentos produz
rações para peixes carnívoros e as rações para peixes não são os únicos produtos
oferecidos por essas empresas, pois alimentos para aves, suínos e outros animais
também são ofertados aos consumidores.
A maior diculdade desses empreendimentos é a obtenção de ingredientes
a preços competitivos, aquisição que geralmente ocorre em outros estados, em
especial os farelos de soja (Glycine max L.) e de milho (Zea mays L.). A produção
paraense desses grãos tem sido incrementada, inclusive nas adjacências dessas
fábricas, como nos municípios de Tailândia, Goianésia do Pará, Paragominas e
Dom Eliseu, mas o custo operacional ainda é elevado e o preço praticado é pouco
competitivo se comparado a outros estados como Maranhão, Piauí, Tocantins,
Goiás e até São Paulo.
Outros insumos, como tanques-rede, equipamentos e produtos utilizados
na preparação de viveiros escavados, são facilmente adquiridos localmente,
encomendados em lojas de produtos agropecuários ou até solicitados via internet,
dependendo da escala. Logo, as formas jovens e as rações são os insumos que
representam fatores limitantes na competitividade dos empreendimentos,
devendo ter seus preços, periodicidade dos pedidos e logística para aquisição
considerados como aspectos relevantes na tomada de decisão dos investidores.
De maneira geral os projetos de engorda no Pará atuam em regime de
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economia familiar e adotam baixa tecnologia de produção, mas possuem uma
grande diversidade de estratégias produtivas e estruturas de criação. Essas
características são diretamente inuenciadas pela vocação agropecuária na região
em que estão localizados, bem como pela oferta de insumos, capacidade técnica do
empreendedor e mercado consumidor. As estruturas mais empregadas são:
açudes, viveiros de barragem, viveiros escavados, tanques, tanques-rede, gaiolas
utuantes e canais de igarapé.
De acordo com o censo aquícola nacional de 2008, o Pará possuía um total
de 805 iniciativas comerciais de piscicultura, sendo 762 de pequeno porte de
acordo com a classicação da Resolução CONAMA n° 413 de 26 de junho de 2009,
que caracteriza assim projetos que apresentam até cinco hectares de lâmina d'água
ou 1.000 m3 de volume útil de tanques-rede. Dados mais atuais e com metodologia
de coleta mais consistente, atestam que apenas utilizando tambaqui, principal
espécie produzida, são 8.243 empreendimentos em operação entre comerciais e
não comerciais, conforme o Censo Agropecuário de 2017 do Instituto Brasileiro de
Geograa e Estatística (IBGE).
Em termos de transformação, o estado não conta com estabelecimentos
processadores de pescado construídos com a nalidade de processar a produção
da piscicultura, mas isso não representa um fator limitante para esse elo da cadeia
produtiva, visto que esse processamento pode ser realizado por empreendimentos voltados ao beneciamento da produção da pesca. Contudo, o elevado
custo de produção da piscicultura e o baixo rendimento dos cortes nobres das
principais espécies e híbridos, em especial dos peixes redondos, dicultam essa
forma de agregação de valor.
A comercialização de produtos da piscicultura se dá principalmente por
meio do peixe vivo ou inteiro fresco nos próprios empreendimentos, para o
consumidor nal ou atacadistas, que atendem feirantes, peixarias, supermercados
e restaurantes. Vale ressaltar a signicativa participação de peixes oriundos de
pisciculturas de outros estados nesse mercado, em especial do Maranhão,
Rondônia e Mato Grosso.
A apresentação desse cenário antes de analisar o panorama na área de
inuência da UHE Belo Monte se faz necessária pelo fato de que não adianta ser
um excelente piscicultor no que diz respeito ao manejo se o cenário econômico fora
da propriedade for desfavorável e, da mesma forma, não é suciente ter ótimos
fornecedores de insumos e um mercado consumidor atraente se não houver um
planejamento adequado e eciência no controle da produção. A união desses
fatores, internos e externos à iniciativa, é a chave para minimizar os riscos dos
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empreendimentos, o que é dicultado pelo cenário econômico paraense para a
prática da atividade, ou seja, dado o preço praticado pela ração e a relevante
participação desse insumo no processo, não há como evitar o elevado custo de
produção.
O objetivo deste diagnóstico mercadológico da piscicultura foi identicar
oportunidades de negócios e fatores limitantes de competitividade na sua cadeia
produtiva, visando indicar os caminhos para sua estruturação. Porém, isso
perpassa primeiramente pela eciência de políticas públicas na esfera estadual, no
tocante ao marco regulatório e diminuição da carga tributária, mais
especicamente no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
para os insumos das fábricas de ração. Caso contrário, os empreendimentos
continuarão incapazes de se regularizar, não haverá possibilidade de atração de
investimentos, o custo de produção ainda será superior ao dos estados vizinhos e
eles permanecerão ofertando seus produtos no mercado paraense com preços
mais atraentes, dando continuidade à subutilização da vocação natural do estado.
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Ineciência das políticas públicas
estaduais e municipais

A

doação de alevinos foi uma

política pública de fomento à
piscicultura que se popularizou
na década de 1980, quando a atividade
entrou em sua fase comercial e não havia
um número signicativo de produtores
de formas jovens, e as tecnologias de
reprodução induzida de peixes reofílicos
e de reversão sexual de tilápias ainda
estavam em fase inicial de transferência
dos órgãos de pesquisa e fomento para os
empreendimentos particulares.
Atualmente a eciência dessa
prática pode ser contestada pela
quantidade de inciativas ofertando
formas jovens e pela baixa participação
desse insumo no custo de produção da
atividade, cerca de 5%, dependendo da
espécie. Logo, subtende-se que o
produtor que não apresenta condições
nanceiras de adquirir os alevinos, não
terá meios de comprar ração para
alimentá-los até chegarem ao tamanho
comercial, visto que a ração representa em
torno de 70% do total requerido em
termos de custo operacional.
Em relação à doação de rações para
que o piscicultor possa se capitalizar ao
vender a produção do primeiro ciclo, é
uma prática comum e também pouco
eciente, que geralmente culmina em um
manejo alimentar inadequado pelo baixo
rigor no controle zootécnico efetuado
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pelo produtor e pela diculdade de gerir o recurso apurado com a comercialização
da produção ao longo de todo o ciclo posterior. Essa política de fomento resulta em
dependência vitalícia ao órgão que a pratica, que ao sair de cena também naliza a
operação dos empreendimentos assistidos.
A disponibilização de maquinário para escavação de viveiros para
piscicultura pode ser uma política pública eciente de fomento à atividade, desde
que haja critério na seleção das áreas que receberão os projetos e que os
beneciários tenham condições nanceiras de custear a atividade, assim como
possuam capacitação para o manejo e gestão econômica da iniciativa. Porém, é
fundamental que seja considerado um módulo mínimo viável a ser escavado, ou
seja, uma área capaz de conferir perenidade ao negócio, mesmo que a iniciativa
seja familiar.
Em termos de comercialização, a realização de feiras do peixe vivo ou
mesmo de comercialização de pescado da piscicultura na forma inteiro fresco deve
ser iniciativa dos produtores e de suas organizações sociais, com os órgãos
públicos oferecendo uma infraestrutura adequada para que isso ocorra. Custos
com transporte, técnicos e equipamentos para viabilizar a venda de uma tonelada
ou outras quantidades irrisórias, independente do município, só demonstram a
diculdade que a atividade apresenta de se manter sem essa assistência.
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Aspectos produtivos
mercadológicos

D

e maneira geral a piscicultura na área de inuência da UHE
Belo Monte segue o padrão estadual, com predominância de
empreendimentos de pequeno porte, como fontes
secundárias de renda ao investidor, que operam em regime de
economia familiar e atendem ao mercado local. Os peixes redondos e
seus híbridos são as principais espécies produzidas, na maioria das
vezes em condições de monocultivo e os viveiros escavados
despontam como as estruturas de criação mais utilizadas.
De acordo com os dados do Censo Agropecuário do IBGE, 400
empreendimentos de piscicultura na área de inuência da UHE Belo
Monte comercializaram seus produtos no ano de 2017, o que
totalizou 728 toneladas.
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Município

Número de
empreendimentos
comerciais

Produção comercializada
(toneladas)

Altamira
Anapu
Brasil Novo
Gurupá
Medicilândia
Pacajá
Placas
Porto de Moz
São Félix do Xingu
Senador José Porfirio
Uruará
Vitória do Xingu
Total

31
41
23
25
43
57
49
4
53
3
50
21
400

46
29
21
60
40
22
41
14
76
1
354
24
728

Parâmetros
Estado do Pará
Participação em relação ao
estado do Pará (%)

2.993

8.569

13,3

8,4

Tabela 24. Número de empreendimentos comerciais e produção comercializada da piscicultura
na área de inuência da Usina Hidrelétrica Belo Monte em 2017
Fonte: Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE)

Em número de empreendimentos comerciais, os municípios de Pacajá (57),
São Félix do Xingu (53) e Uruará (50) assumem papel de destaque. Esse último
apresentou a produção mais signicativa da região com grande disparidade (354
toneladas), mesmo com um número de iniciativas similar a outros, o que denota a
existência de iniciativas de porte maior. Em seguida, apareceram São Félix do
Xingu e Gurupá com 76 e 60 toneladas, respectivamente.
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Quanto ao panorama da piscicultura na região, este Diagnóstico constatou
que o número de empreendimentos tem crescido pelo incentivo de algumas
prefeituras municipais e pela injeção de recursos nanceiros para fomento da
atividade por meio do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu
(PDRSX), iniciativa da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
(SUDAM). Além disso, atualmente a oferta de rações na região não representa um
problema como nos anos anteriores, visto que o produto é encontrado com
facilidade, mas o preço ainda é elevado, principalmente devido ao frete, e a maior
parte vem de outros estados, como Goiás e o Tocantins. Existe uma iniciativa de
produção de ração artesanal de um piscicultor no município de Uruará que
também atende a demanda da região, mas a escala ainda é pequena.
Quanto ao valor da produção da piscicultura na região, a publicação
Produção da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE, permitiu apresentar uma série
histórica de 2013 a 2017, bem como a variação do período em termos percentuais.
Cabe ressaltar que a metodologia adotada no Censo Agropecuário visita e
georreferencia as propriedades rurais, promovendo maior precisão do que a PPM,
o que pode gerar variação em valores para o mesmo ano. Em 2017, o valor total da
produção foi de R$ 9,6 milhões, o que correspondeu a 9,4% do total estadual.
Valor da produção (mil reais)
Município
Altamira
Anapu
Brasil Novo
Medicilândia
Pacajá
Placas
São Félix do Xingu
Senador José Porfirio
Uruará
Vitória do Xingu
Total
Participação em relação
ao estado do Pará (%)

2013

2014

2015

2016

2017

2.497
2.100
700
1.050
1.750
583
28
3.741
140
12.589

3.388
2.720
960
1.280
2.400
640
616
48
5.462
566
18.080

2.619
1.662
561
748
1.522
765
742
31
3.957
421
13.028

2.191
910
308
412
837
480
1.150
29
2.138
393
8.848

2.439
919
329
335
899
447
1.350
32
2.495
376
9.621

Variação 2013-2017
(%)
-2,3
-56,2
-53
-68,1
-48,6
131,6
14,3
-33,3
168,6
-

33,7

20,8

11,6

8,8

9,4

-

Tabela 25. Valor da produção da piscicultura nos municípios da área de inuência da Usina
Hidrelétrica Belo Monte no período de 2013 a 2017
Fonte: Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE)

Área de inuência Direta e Indireta da
USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE

77

Diagnóstico Mercadológico do Pescado na
Área de inuência da UHE Belo Monte

A produção de alevinos ocorre em apenas dois municípios, Altamira e
Uruará. Em 2017, um total de 8.300 milheiros foi produzido, 46,3% do total
estadual, um percentual signicativo frente ao número de empreendimentos da
região. O tambaqui, a tambatinga e o piauçu são as principais espécies
comercializadas, sendo comum a aquisição de pós-larvas em outros estados ou
mesmo na Estação de Aquicultura de Santa Rosa, para comercialização de
alevinos após recria em iniciativas locais.
Pode-se notar o aumento do número de iniciativas de fornecimento de
formas jovens de peixes na região, mas a maioria não realiza a reprodução em sua
propriedade, adquire pós-larvas em outros estados ou municípios e efetua a recria
para comercializar alevinos. Em termos de qualidade genética ainda tem muito o
que se avançar, pois é comum a ocorrência de lotes com desempenho zootécnico
comprometido e, em alguns casos, até com deformidades.
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Produção de alevinos (milheiros)
Município
2013

2014

2015

2016

2017

Variação 20132017 (%)

Altamira

3.000

9.030

5.000

6.000

7.000

133,3

Uruará

700

1.000

1.000

1.100

1.300

47,1

Total

3.700

10.030

6.000

7.100

8.300

-

Participação em relação ao
estado do Pará (%)

38,4

57,8

41,8

38,5

46,3

-

Tabela 26. Produção de alevinos nos municípios da área de inuência da Usina Hidrelétrica
Belo Monte no período de 2013 a 2017
Fonte: Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE)
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O tambaqui, também conhecido como ruelo (comprimento<40
centímetros), bocó ou curumim é a segunda espécie mais produzida no Brasil e
assume protagonismo na Amazônia, no estado do Pará e na área de inuência da
UHE Belo Monte. No ano de 2017, os municípios de Uruará, São Félix do Xingu e
Altamira foram respectivamente seus maiores produtores. O número de
pisciculturas com a espécie na região foi de 1.657 e o preço médio praticado no
varejo de R$ 8,00/kg.
Produção de tambaqui (Kg)
Município
Altamira
Anapu
Brasil Novo
Medicilândia
Pacajá
Placas
São Félix do Xingu
Senador José Porfirio
Uruará
Vitória do Xingu
Total
Participação em relação ao
estado do Pará (%)

2013

2014

2015

2016

2017

149.451
155.480
48.853
75.900
127.555
40.000
2.050
252.480
8.477
860.246

178.533
171.200
57.200
81.500
153.000
80.000
42.000
3.200
303.000
40.500
1.110.133

107.100
102.720
31.460
44.825
89.150
85.000
45.000
1.920
205.000
25.100
737.275

53.500
51.360
18.900
22.500
44.575
60.000
58.500
1.870
105.000
23.200
439.405

57.400
54.000
22.600
19.500
52.400
52.600
60.000
2.050
140.000
25.000
485.550

Variação 2013-2017
(%)
-61,6
-65,3
-53,7
-74,3
-58,9
50
0
-44,6
194,9
-

30,1

13,4

8,1

5,1

6,1

-

Tabela 27. Produção de tambaqui (Colossoma macropomum) nos municípios da área de
inuência da Usina Hidrelétrica Belo Monte no período de 2013 a 2017
Fonte: Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE)

Nos híbridos de peixes redondos, a produção de tambacu e tambatinga
apresenta os números mais relevantes, em especial do segundo. Os municípios de
Uruará, Altamira e Anapu foram seus maiores produtores em 2017. O número de
iniciativas com tambacu e tambatinga na região foi de 28 e 298, respectivamente,
com o preço médio praticado no varejo de R$ 8,00/kg para os dois peixes.
Produção de tambacu/tambatinga (Kg)
Município
2013
Altamira
Anapu
Medicilândia
Pacajá
São Félix do Xingu
Senador José Porfirio
Uruará
Vitória do Xingu
Total
Participação em relação ao estado
do Pará (%)

150.549
144.520
74.100
122.445
22.000
1.950
247.520
100.523
863.607
54,2

2014

2015

2016

2017

181.467 108.900 65.340 69.500
168.800 92.840 55.704 60.900
78.500 43.175 25.950 22.400
147.000 89.850 53.910 60.000
23.100 30.000 39.000 45.000
2.800
1.680
1.520
1.890
297.000 200.000 100.000 120.000
39.500 23.700 21.800 20.000
938.167 590.145 363.224 399.690
41,4

20

12,6

14,6

Variação 2013-2017
(%)
-53,8
-57,9
-69,8
-51
104,5
-3,1
-51,1
-80,1
-

Tabela 28. Produção de tambacu/tambatinga nos municípios da área de inuência da Usina
Hidrelétrica Belo Monte no período de 2013 a 2017
Fonte: Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE)
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A pirapitinga, único representante do gênero Piaractus na bacia
Amazônica, foi produzida apenas nos municípios de Altamira e São Félix do
Xingu e apresenta números muito inferiores ao do tambaqui e dos híbridos
tambacu e tambatinga. O número de pisciculturas na região com a pirapitinga foi
de 38 e o preço médio praticado no varejo de R$ 8,00/kg.
Produção de pirapitinga (Kg)
Município
2013

2014

2015

2016

2017

Variação 2013-2017
(%)

Altamira

-

-

-

10.000

11.000

-

São Félix do Xingu

4.000

4.280

6.000

8.400

12.000

200

Total

4.000

4.280

6.000

18.400

23.000

-

Participação em relação ao
estado do Pará (%)

6,5

0,8

1

3,7

4,8

-

Tabela 29. Produção de pirapitinga (Piaractus brachypomus) nos municípios da área de
inuência da Usina Hidrelétrica Belo Monte no período de 2013 a 2017
Fonte: Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE)

Os dados sobre a produção de pacu (Piaractus mesopotamicus) e do híbrido
patinga (Piaractus mesopotamicus x Piaractus brachypomus) são agrupados nos
censos e é provável o que pacu seja responsável por toda a produção paraense,
dada a grande oferta e facilidade de obtenção de formas jovens dessa espécie em
outros estados brasileiros, principalmente da região Centro-Oeste, o que não
ocorre com a patinga, um híbrido pouco popular no Pará em relação aos demais
peixes redondos. O número de empreendimentos com pacu na região foi de 20 e o
preço médio praticado no varejo de R$ 8,00/kg.
Produção de pacu/patinga (Kg)
Município
2013

2014

2015

2016

2017

Variação 2013-2017 (%)

São Félix do Xingu

3.500

3.780

4.536

4.762

5.000

42,9

Total

3.500

3.780

4.536

4.762

5.000

-

Participação em relação
ao estado do Pará (%)

4,9

4,8

2,2

11,3

15,3

-

Tabela 30. Produção de pacu/patinga nos municípios da área de inuência da Usina
Hidrelétrica Belo Monte no período de 2013 a 2017
Fonte: Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE)
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A tilápia é a espécie mais produzida no Brasil e foi a precursora da
piscicultura no Pará, tendo sua criação fomentada por órgãos governamentais em
todo o seu território ao longo de três décadas. Contudo, com a Lei Estadual n° 6.713
de 25 de janeiro de 2005, que trata como atividade ilegal o cultivo de espécies
exóticas em sistemas abertos, conteve a expansão de iniciativas comerciais com a
espécie na década de 2010.
A produção de tilápia foi registrada em apenas três municípios, com
destaque para Brasil Novo. Ao todo, a região produziu 27,5 toneladas em 2017, o
que correspondeu a 11,7% do total estadual. O número de iniciativas com a espécie
na região foi de 492 e o preço médio praticado no varejo de R$ 8,00/kg.
Produção de tilápia (Kg)
Município
2013

2014

2015

2016

Variação 2013-2017
(%)
-63,8
-

2017

Brasil Novo
51.147 62.800 34.540 17.300 18.500
São Félix do Xingu
1.000
1.020
900
630
Uruará
20.000 14.000 10.000 9.000
Total
52.147 83.820 49.440 27.930 27.500
Participação em relação ao
30
48
12,8
10,4
11,7
estado do Pará (%)
Tabela 31. Produção de tilápia (Oreochromis niloticus) nos municípios da área de inuência
da Usina Hidrelétrica Belo Monte no período de 2013 a 2017
Fonte: Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE)

Dentre as espécies que recebem a denominação de piau, o Leporinus
macrocephalus conhecido como piauçu assume papel de destaque pelo
desempenho zootécnico e pela carne valorizada. O número de pisciculturas na
região com criação de piauçu foi de 114 e o preço médio praticado no varejo de R$
11,00/kg.
Produção de piauçu (Kg)
Município
2013

2014

2015

2016

2017

Variação 2013-2017 (%)

Altamira

-

3.000

2.000

2.200

1.800

-

Uruará

20.000

30.000

20.000

14.000

11.500

-44,8

Total

20.000

33.000

22.000

16.200

13.300

-

Participação em relação ao
estado do Pará (%)

29,1

36,6

16,6

13,1

10

-

Tabela 32. Produção de piauçu (Leporinus macrocephalus) nos municípios da área de inuência
da Usina Hidrelétrica Belo Monte no período de 2013 a 2017
Fonte: Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE)
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No que diz respeito aos bagres do gênero Pseudoplatytoma, a estatística
ocial da aquicultura engloba cacharas, surubins e pintados no mesmo grupo,
mas atualmente o híbrido pintado amazônico ou cachandiá é o seu principal
representante. O número de iniciativas com pintado amazônico foi de 54 e o preço
médio praticado no varejo de R$ 13,00/kg.
Produção de pintado (Kg)
Município
2013

2014

2015

2016

2017

Variação 2013-2017 (%)

Altamira

-

-

-

1.000

1.100

-

São Félix do Xingu

9.000

9.450

9.000

10.170

12.000

33,3

Total

9.000

9.450

9.000

11.170

13.100

-

Participação em relação ao
estado do Pará (%)

8,8

8

3,8

5,4

6

-

Tabela 33. Produção de pintado amazônico nos municípios da área de inuência da Usina
Hidrelétrica Belo Monte no período de 2013 a 2017
Fonte: Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE)

Ainda são poucas as iniciativas de piscicultura comercial com o pirarucu,
sendo mais comum a criação extensiva em açudes localizados em propriedades
rurais e o uso de peixes forrageiros vivos, especialmente de tilápia, quando
criados em viveiros escavados. O número de pisciculturas com criação de
pirarucu na região foi de 62 e o preço médio praticado no varejo de R$ 20,00/kg.
Produção de pirarucu (Kg)
Município
2013

2014

2015

2016

2017

Variação 2013-2017 (%)

Altamira

-

-

-

500

650

-

São Félix do Xingu

-

-

3.000

5.100

4.845

-

Uruará

1.000

1.000

1.000

500

600

-40

Vitória do Xingu

-

500

500

500

800

-

Total

1.000

1.500

4.500

6.600

6.895

-

Participação em relação
ao estado do Pará (%)

2,9

1

2,5

4,3

3,7

-

Tabela 34. Produção de pirarucu (Arapaima gigas) nos municípios da área de inuência da Usina
Hidrelétrica Belo Monte no período de 2013 a 2017
Fonte: Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE)
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O matrinxã (Brycon amazonicus), também conhecido como jatuarana ou
piabanha, apresenta carne muito valorizada pelo mercado local e se adapta a
diversos sistemas de produção, como viveiros escavados, tanques-rede e canais de
igarapés. O número de iniciativas com a espécie na região foi de 10 e o preço médio
praticado no varejo de R$ 11,00/kg.
Produção de matrinxã (Kg)
Município
2013

2014

2015

2016

2017

Variação 2013-2017
(%)

Altamira

-

-

-

1.000

900

-

São Félix do Xingu

10.000

10.900

5.450

3.270

2.289

-77,1

Total

10.000

10.900

5.450

4.270

3.189

-

Participação em relação
ao estado do Pará (%)

15,8

14,6

5,2

4,8

3

-

Tabela 35. Produção de matrinxã (Brycon amazonicus) nos municípios da área de inuência da
Usina Hidrelétrica Belo Monte no período de 2013 a 2017
Fonte: Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE)
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O curimatã é uma espécie iliófaga utilizada principalmente em policultivos
com peixes redondos, visto que contribui para a diminuição da carga de matéria
orgânica nos viveiros escavados. O número de pisciculturas com criação de
curimatã na região foi de 50 e o preço médio praticado no varejo de R$ 7,00/kg.
Produção de curimatã (Kg)
Município
2013

2014

2015

2016

2017

Variação 2013-2017 (%)

Altamira

1.000

3.000

1.000

1.100

1.300

30

Total

1.000

3.000

1.000

1.100

1.300

-

Participação em relação
ao estado do Pará (%)

3

7

2

3

2

-

Tabela 36. Produção de curimatã (Prochilodus nigricans) nos municípios da área de inuência
da Usina Hidrelétrica Belo Monte no período de 2013 a 2017
Fonte: Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE)

No decorrer dos estudos para este Diagnóstico foi possível observar que a
tambatinga, o tambaqui e a pirapitinga são as principais espécies cultivadas em
piscicultura e a comercialização se dá quando estão com o peso entre 1,5 e 2 quilos,
pois é a preferência do público local. O piau também é muito bem aceito e tem um
bom valor de mercado. Quanto ao desempenho zootécnico, a tambatinga
apresenta indicadores superiores aos demais, o que tem feito esse híbrido ganhar
espaço entre os piscicultores da região.
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Particularidades dos municípios da
área de inuência da Usina
Hidrelétrica Belo Monte
• Em Altamira está localizado o escritório regional da Secretaria de
Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Pará (SEDAP), que possui
prossionais especializados na área de piscicultura.
• A importância da criação de peixes para o mercado do pescado no município
de Anapu é enorme, representando entre 60% e 70% do consumo local; 80% dos
peixes de piscicultura vem de outros estados, como Maranhão. Apesar do
crescente investimento em piscicultura, o preço da ração ainda é um obstáculo.
• Em Brasil Novo, há um Plano Municipal de Apoio à Piscicultura gerenciado
pela Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal, que prevê a criação de
uma cooperativa de piscicultores e ações de fomento, como auxílio na
organização para aquisição de insumos em conjunto, como alevinos e rações,
assim como disponibilização de transporte para diminuição do custo com
frete. O escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado do Pará (EMATER/PA) conta com técnicos especialistas na atividade
que atendem aos produtores no tocante às rotinas de manejo.
• No município de Gurupá há uma associação de piscicultores denominada
CRIAPIRA, onde os membros produzem principalmente tambaqui e
tambatinga, vendendo inclusive para outras cidades, como é o caso de Breves.
Assistência técnica e preço da ração representam as principais diculdades dos
produtores locais.
• A Prefeitura Municipal de Medicilândia conta com um prossional
especializado em piscicultura que assiste os empreendedores da área,
auxiliando em ações como construções hidráulicas, povoamento, biometria,
monitoramento da qualidade de água, despesca e comercialização. Há
expectativa de realização de uma feira mensal da piscicultura familiar, visando
popularizar o consumo e aumentar a margem dos piscicultores com a venda
direta ao consumidor.
• No município de Pacajá, a assistência técnica e o preço da ração também
representam os principais fatores limitantes para o desenvolvimento da
atividade. Há uma Lei de incentivo à piscicultura, que ordena o uso de
maquinários para escavação de viveiros e estabelece critérios para concessão
desse benefício, como a comprovação de capacitação. A produção piscícola do
Maranhão também atende ao mercado local.
• Em São Félix do Xingu, as formas jovens de peixes são adquiridas
principalmente no município de Tucumã e as rações são obtidas em lojas
agropecuárias na cidade, no estado de Goiás ou em Jacundá, direto na fábrica
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da Grande Lago. As principais diculdades são a regularização dos
empreendimentos, em especial no que diz respeito à outorga de direito de uso
dos recursos hídricos, e a obtenção de título denitivo das propriedades, o que
tem inviabilizado o acesso ao crédito rural. A Prefeitura Municipal conta com
ações de fomento à atividade, como auxílio no transporte de alevinos e
organização de cursos de capacitação.
• Em Uruará, um piscicultor dispõe de uma extrusora para fabricação da sua
própria ração. A iniciativa é única na região e o empreendimento tende a se
tornar uma fábrica de ração para peixes devidamente regularizada no futuro.
comercializaram seus produtos no ano de 2017, o que totalizou 728 toneladas.

Proposições para
a piscicultura

INSUMOS

A consolidação da
PRODUÇÃO
p i s c i c u l t u r a e n q u a n t o COMERCIALIZAÇÃO
Gráco 9. Elos da cadeia
atividade econômica na
produtiva da piscicultura
Fonte:
Resultados originais
área de inuência da UHE
deste Diagnóstico
Belo Monte depende da
estruturação de sua cadeia de
produção e do fortalecimento de
seus elos e ambientes. Essa
TRANSFORMAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO
condição é um requisito para a
sustentabilidade econômica dos
empreendimentos, visto que a
presença de um elo ou ambiente fraco compromete a cadeia como um todo.
O elo de insumos é de fundamental importância para qualquer cadeia
produtiva, incluindo a piscicultura, haja vista sua inuência na composição de
custos e nos indicadores de produtividade. A produção é o elo que dene o perl
geral da cadeia, englobando o porte, o nível tecnológico empregado e a nalidade
dos empreendimentos. O elo da transformação representa o processamento ou
industrialização, sendo fundamental na agregação de valor e na diversidade de
produtos ofertados ao consumidor nal. No elo de distribuição, o transporte, a
forma de conservação e a logística adotada pelos atacadistas são os fatores mais
importantes, visto que inuenciam diretamente na disponibilidade e na qualidade
do produto. Por m, a comercialização, geralmente efetuada por varejistas e
restaurantes, contribui decisivamente para a aceitação do produto e o
planejamento dos demais elos.
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Nos ambientes institucional e organizacional, a eciência das políticas e
dos investimentos públicos das diferentes esferas somada à atuação planejada e
estratégica de organizações de produtores ou mesmo de atores sociais de
diferentes elos da cadeia fazem toda a diferença na consolidação de um arranjo
produtivo local, visto que facilita a cooperação entre os agentes econômicos e o
processo de governança.
Em termos de instituições federais, o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente
(MMA), são duas das instituições com maiores demandas do setor aquícola. O
primeiro é responsável pela emissão do Registro Geral da Atividade Pesqueira
(RGP), que contempla o Registro de Aquicultor e a Licença de Aquicultor,
enquanto o segundo efetua o Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP).
Esses três documentos são exigidos para regularização de
empreendimentos piscícolas e viabilizam operações de distribuição, bem como o
acesso a políticas públicas. Recentemente, o Registro de Aquicultor e a Licença de
Aquicultor foram dispensados das exigências para operações de crédito rural para
aquicultores, mas continuam obrigatórios para solicitação da redução na tarifa de
energia elétrica da Resolução Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) n°
414 de 9 de setembro de 2010, por exemplo.
Outros órgãos, como Instituições de Ensino Superior (IES) e Institutos
Federais (IFs), que formam mão de obra qualicada para atuar na área e realizam
atividades de pesquisa e extensão; os agentes nanceiros como Banco do Brasil e
Banco da Amazônia, que executam operações de crédito rural; a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), que efetua pesquisas e
transfere tecnologia aos piscicultores; o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE), que assiste empreendedores, os capacita e atua em
sua organização social; e a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
(SUDAM), ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), que
nancia projetos técnicos e fomenta pesquisas, também têm dedicado esforços
para o desenvolvimento do setor no território paraense.
Na esfera estadual, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Agropecuário e da Pesca (SEDAP); a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Sustentabilidade (SEMAS) e o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da
Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFOR-Bio); a Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural (EMATER/PA) e a Agência de Defesa Agropecuária do
Estado do Pará (ADEPARÁ) são os principais órgãos governamentais que
integram a gestão compartilhada da aquicultura. Essas instituições são
responsáveis pelo fomento, gestão ambiental, assistência técnica e extensão rural,
e pela defesa e inspeção sanitária, respectivamente.
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No âmbito local, a Norte Energia S.A., companhia responsável pela
construção e operação da UHE Belo Monte, assume protagonismo em ações para
desenvolvimento do setor aquícola, em especial pelo fomento à piscicultura em
tanques-rede. Uma característica relevante da região é de que todos os municípios
apresentam secretarias de meio ambiente capazes de exercer gestão
compartilhada com o órgão ambiental estadual, o que representa a possibilidade
de realização de licenciamento ambiental dos empreendimentos piscícolas.
Contam, ainda, com escritórios locais da EMATER/PA, alguns com prossionais
da área, e secretarias municipais que efetuam ações pontuais de fomento à
atividade, como doação de alevinos, escavação de viveiros e organização de feiras
do peixe vivo.
Nesse contexto, é importante enfatizar que, historicamente, o baixo
investimento tem limitado a atuação das instituições estaduais e de seus órgãos
correspondentes nos municípios, quando existentes. Esse cenário exige a adoção
de estratégias coletivas para otimizar os recursos infraestruturais, humanos e
nanceiros disponíveis, a m de realizar ações que possam contribuir para
superação dos problemas da cadeia produtiva.
Ação

Efeito

Prazo

Responsável

Criação de secretarias ou diretorias
municipais para fomento da
piscicultura, com contratação de mão
de obra especializada

Coordenação das ações de fomento
em nível municipal, bem como
orientação acerca do acesso a
programas federais e estaduais

Imediato

Prefeituras municipais*

Melhoria da infraestrutura e das
Estabelecimentos mais convidativos
condições higiênico-sanitárias dos
aos consumidores e maior qualidade
espaços públicos de comercialização do
do produto ofertado
pescado

Imediato

Prefeituras municipais*, Norte
1
2
Energia S.A., ADEPARÁ , MAPA e
3
SEDAP

Atração de investidores nas áreas de
produção de alevinos, fábricas de
Formação/consolidação de um arranjo Condicionado à adequação da Assembleia Legislativa do Estado do
ração, empreendimentos de engorda e
produtivo local e consequente
legislação aquícola paraense às Pará, Governo do Estado do Pará* e
estabelecimentos processadores de
aumento da competitividade
normas jurídicas federais
prefeituras municipais
pescado

Incentivo a operações de crédito no
âmbito da cadeia produtiva da
piscicultura

Inserção do pescado na merenda
escolar dos municípios

Realização de estudo ambiental para
avaliação da capacidade de suporte
para piscicultura em tanques-rede no
reservatório da UHE Belo Monte

Condicionado às adequações
Banco do Brasil*, Banco da
Incremento no número de iniciativas
referentes à regularização dos
4
de engorda para atendimento da
empreendimentos e às estratégias
Amazônia*, EMATER/PA e
demanda local, com possibilidade de organizacionais para diminuição
prestadoras particulares de
atendimento de outros mercados
do custo de produção da
assistência técnica e extensão rural
atividade
Condicionado à construção de
Possibilidade de comercialização do estabelecimentos processadores
produto com margem de lucro aos
de pescado com certificação do Prefeituras municipais*, ADEPARÁ
piscicultores superior à que é obtida
Serviço de Inspeção Estadual
e organizações de piscicultores
com a venda para intermediários
(S.I.E), em especial de produtos
artesanais comestíveis
Regularização dos empreendimentos
que se encontram em operação e
garantia de sustentabilidade no caso
da implantação de futuras inciativas

Imediato

Norte Energia S.A.

*Coordenação da ação; ¹Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará; ²Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
³Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca; e 4Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará.

Tabela 37. Ações propostas para fomento da piscicultura na área de inuência da Usina Hidrelétrica Belo Monte
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico

Área de inuência Direta e Indireta da
USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE

89

Diagnóstico Mercadológico do Pescado na
Área de inuência da UHE Belo Monte

Prazo

Responsável

Contratação de profissionais
Disponibilidade de técnicos
que atuem na área de
especializados nos escritórios
piscicultura por parte da
locais da EMATER/PA
1
EMATER/PA

Ação

Efeito

Imediato

Governo do Estado do Pará*
e EMATER/PA

Aquisição de veículos e
Viabilização das atividades de
embarcações para efetuar os assistência técnica e extensão
trabalhos da EMATER/PA
rural da EMATER/PA

Imediato

Governo do Estado do Pará*
e EMATER/PA

Imediato

Governo do Estado do Pará*
e EMATER/PA

Imediato

Governo do Estado do Pará
e EMATER/PA*

Disponibilização de recurso
financeiro para manutenção
Viabilização das atividades de
de veículos e embarcações,
assistência técnica e extensão
bem como de combustível
rural da EMATER/PA
para realização dos trabalhos
da EMATER/PA
Atualização dos profissionais
Capacitação contínua dos responsáveis pelo atendimento
extensionistas rurais da
dos piscicultores que operam
EMATER/PA
em regime de economia
familiar
Divulgação de oportunidades
para prestadoras particulares
de assistência técnica e
extensão rural

Popularização da oferta de
serviços técnicos
especializados na área de
piscicultura a partir de
empresas com sede na região

Imediato

Prefeituras municipais*,
organizações de
piscicultores, Banco do
Brasil, Banco da Amazônia,
2

SEBRAE e Norte Energia
S.A.

*Coordenação da ação; ¹Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará; ²Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

Tabela 38. Ações propostas para assistência técnica e extensão rural da piscicultura na área de
inuência da Usina Hidrelétrica Belo Monte
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico
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Ação

Efeito

Prazo

Responsável

Estruturação das secretarias
municipais de meio ambiente,
inclusive no que tange à
capacitação dos funcionários

Celeridade e adequação das exigências dos
processos de licenciamento ambiental de
empreendimentos aquícolas, bem como uma
maior interação com órgãos de fomento e
empresas de assistência técnica e extensão
rural

Imediato

Prefeituras municipais*

Revisão da legislação estadual, Adequação à legislação aquícola federal (Lei
bem como separação entre as
nº 11.959 de 29 de junho de 2009 e
Assembleia Legislativa do
normas jurídicas das atividades Resolução CONAMA n° 413 de 26 de julho
Estado do Pará*, todas as
de aquicultura e pesca
de 2009) e alteração de pontos críticos para
Imediato
instituições da gestão
regularização dos empreendimentos, em
(Lei n° 6.713 de 25 de janeiro de
compartilhada e sociedade
especial no tocante ao licenciamento
2005 e Decreto n° 2.020 de 24 de
civil
ambiental e a obtenção da outorga de direito
janeiro de 2006)
de uso dos recursos hídricos
Revisão da legislação e dos
procedimentos administrativos
internos da SEMAS, em especial
no tocante à outorga de uso dos
recursos hídricos

Diminuição das exigências para
empreendimentos de pequeno porte, da
burocracia e da duração dos processos

Imediato

Governo do Estado do
1*
Pará e SEMAS

*Coordenação da ação; ¹Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Tabela 39. Ações propostas para gestão ambiental da piscicultura na área de inuência da Usina
Hidrelétrica Belo Monte
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico
Ação

Efeito

Prazo

Responsável

Pesquisa aplicada na área de
nutrição de peixes

Possíveis indicações de ingredientes regionais
para compor rações industriais

Imediato

UFPA , UFRA , IFPA e
4
EMBRAPA

Pesquisa aplicada na área de
genética de peixes

Melhoramento genético de espécies nativas, com
vistas a um melhor desempenho zootécnico ou
resistência/tolerância a enfermidades

Imediato

UFPA*, UFRA, IFPA e
EMBRAPA

Pesquisa aplicada na área de
sanidade de peixes

Técnicas de profilaxia e tratamento de
enfermidades em peixes nativos de importância
para a piscicultura

Imediato

UFPA*, UFRA, IFPA e
EMBRAPA

Pesquisa aplicada na área de
manejo na piscicultura

Indicação de estratégias de manejo que
influenciem positivamente no desempenho
zootécnico e na rentabilidade do negócio

Imediato

UFPA*, UFRA, IFPA e
EMBRAPA

Pesquisa aplicada na área de
tecnologia pós-colheita

Desenvolvimento de novos produtos e
alternativas para aproveitamento de resíduos de
pescado

Imediato

UFPA*, UFRA, IFPA e
EMBRAPA

Abertura de editais para
financiamento de pesquisas
aplicadas à piscicultura

Estruturação das instituições de pesquisa e
custeio dos estudos demandados

Imediato

MCTIC , MEC , SECTET e
8*
FAPESPA

1*

5

2

6

3

7*

*Coordenação da ação; ¹Universidade Federal do Pará (UFPA); ²Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA);
³Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA); 4Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA); 5Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); 6Ministério da Educação (MEC);
7
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Prossional e Tecnológica (SECTET); 8Fundação Amazônia de
Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA)
Tabela 40. Ações propostas para pesquisa aplicada e seu respectivo fomento no âmbito da piscicultura na área de
inuência da Usina Hidrelétrica Belo Monte.
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico
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Ação

Efeito

Aumento da organização
social, possibilitando
Criação de associações e
representação em conselhos
cooperativas de
estaduais e municipais, além
piscicultores
de aquisição de insumos e
comercialização em grupo
Aumento no rigor dos
Capacitação contínua dos
controles zootécnico e
piscicultores para atuar na
econômico dos
atividade
empreendimentos

Prazo

Responsável
Piscicultores*,

Imediato

EMATER/PA1 e
SEBRAE2

Piscicultores*,
Imediato

SENAR3, EMATER/PA
e SEBRAE

*Coordenação da ação; ¹Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (EMATER/PA);
²Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); ³Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR)

Tabela 41. Ações propostas para os piscicultores na área de inuência da Usina Hidrelétrica
Belo Monte
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico
Ação

Efeito

Capacitação acerca de
Melhoria da qualidade do
conservação e boas práticas
produto ofertado ao consumidor
de manipulação de
e diminuição do desperdício
alimentos

Prazo

Responsável

Imediato

Distribuidores,
comerciantes varejistas,
Prefeituras municipais*,
1

2

ADEPARÁ , SEBRAE e
3

SENAR

*Coordenação da ação; ¹Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÀ); ²Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); ³Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)

Tabela 42. Ações propostas para os distribuidores e comerciantes varejistas de pescado oriundo
da piscicultura na área de inuência da Usina Hidrelétrica Belo Monte
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico
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A pesca artesanal com ns
ornamentais na área de inuência
da Usina Hidrelétrica Belo Monte

O

continente asiático concentra os países responsáveis pelas maiores
produções de peixes ornamentais do mundo, como Cingapura, Malásia,
Indonésia, Sri Lanka e Filipinas. A maior parcela dessa produção vem da
aquicultura e é distribuída para todo o planeta, com destaque para as espécies:
beta (Betta splendens), beijador (Helostoma temmincckii), tricogaster (Trichogaster
trichopterus), barbo-tigre (Puntius tetrazona), pangasius (Pangasius hypophthalmus) e
kinguio (Carassius auratus), além de tetras, poecilídeos e ciclídeos.
No Brasil, país reconhecidamente exportador de peixes ornamentais, a
origem é distinta dos maiores produtores mundiais, com a pesca sendo a principal
responsável pelo atendimento do mercado internacional, em especial da Ásia, da
América do Norte e da Europa. Nesse contexto, espécies amazônicas de água doce
assumem papel de destaque, como o tetra cardinal ou neon (Paracheirodon
axelrodi), acará disco (Symphysodon aequifasciatus), acará bandeira (Pterophyllum
scalare), loricarídeos e raias da família Potamotrygonidae.
A captura de peixes ornamentais amazônicos ocorre principalmente nos
estados do Pará e do Amazonas, estados cortados pela Bacia Amazônica e pela
bacia Araguaia-Tocantins, no caso do primeiro, conforme o Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Ambas as bacias
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são detentoras de uma grande diversidade de espécies, com peixes de variadas
formas e colorações, que alcançam um elevado valor de mercado. Em 2018, as
exportações brasileiras movimentaram cerca de US$ 5 milhões, tendo Hong Kong,
Tailândia, Japão, Estados Unidos e Alemanha como principais países
importadores, conforme a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do Ministério
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
Na região do médio e baixo Xingu, estado do Pará, a pesca artesanal com
ns ornamentais apresenta relevante importância na geração de emprego e renda
para a população local e, historicamente, contribui de maneira signicativa para
as exportações. As principais espécies são representantes da família Loricariidae,
conhecidos localmente como “acaris” e mundialmente pelo “Código L” (L code), e
as raias da família Potamotrygonidae, em especial a orbignyi (Potamotrygon orbignyi)
e a raia de fogo ou leopoldi (Potamotrygon leopoldi).
Recentemente essa área passou por signicativas alterações
socioeconômicas e ambientais em função da instalação da UHE Belo Monte e dos
desdobramentos que um empreendimento dessa magnitude proporciona, fato
que coincidiu com um período de expressiva diminuição das exportações
brasileiras, que em 2014 representavam cerca de US$ 13 milhões, com o Pará
respondendo por 84% do total. Dessa forma, é importante compreender o cenário
regional do setor pesqueiro voltado ao mercado ornamental, assim como avaliar
as suas perspectivas.
O presente diagnóstico teve por objetivo identicar desaos e
oportunidades de negócios no âmbito da cadeia produtiva da pesca artesanal
praticada com ns ornamentais na área de inuência da UHE Belo Monte, visando
propor ações por parte do poder público e da iniciativa privada para estruturá-la.
Um levantamento efetuado em outubro de 2019 na Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS) constatou a existência de 38
empresas distribuidoras de peixes ornamentais com Licença de Operação (LO),
localizadas em sete municípios: Altamira, Belém, Ananindeua, Marabá, Marituba,
São Félix do Xingu e Santarém.
Dessas, 14 estavam sediadas em Altamira e São Félix do Xingu, sete em
cada um dos municípios. Porém, em consulta ao Sistema de Fauna, Aquicultura e
Pesca (SISFAP) da SEMAS no mesmo período foi vericado que apenas seis
estavam em funcionamento, quatro em Altamira e duas em São Félix do Xingu.
Essa informação foi validada em campo por meio de visitas técnicas a todos
os empreendimentos em operação e realização de entrevistas com seus
proprietários e/ou responsáveis técnicos abordando aspectos produtivos e legais
do negócio.
Importante ressaltar que as observações in loco e a interação com os atores
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sociais foi precedida da obtenção da legislação incidente sobre as atividades de
captura e distribuição de peixes ornamentais, assim como de revisão de literatura
sobre o assunto na área de estudo.

Os principais marcos regulatórios
Normas jurídicas federais

A

Instrução Normativa Interministerial n° 1 de 3 de janeiro de 2012, editada
pelo extinto Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e pelo Ministério
do Meio Ambiente (MMA), que estabelece normas, critérios e padrões
para a exploração de peixes nativos ou exóticos de águas continentais com
nalidade ornamental ou de aquarismo, é quem disciplina a captura, o transporte
e a comercialização de exemplares vivos de 725 espécies de peixes nativos
explorados pela pesca comercial no Brasil.
O Anexo I da Instrução Normativa elenca essas espécies, apresentado seus
nomes cientíco e comum. Essa relação é chamada de “lista positiva” pelos atores
sociais da cadeia produtiva da pesca artesanal com ns ornamentais da área de
inuência da UHE Belo Monte, visto que dene o que pode ser capturado dentro
da grande diversidade de espécies com ocorrência na região em detrimento de
apontar o que não pode ser capturado, o que seria uma “lista negativa” na
concepção local.
A reivindicação por uma revisão dessa norma jurídica é pautada na
possibilidade de diversicação de receitas de pescadores e de empresas
distribuidoras, a partir da exploração de outras espécies que não constam nas 725
elencadas na legislação em vigor, o que representa uma inovação para o mercado.
Porém, de acordo com órgãos ambientais e especialistas da área, muitas espécies
ainda nem foram descritas e de outras pouco se conhece a biologia, o que
dicultaria uma gestão pesqueira eciente.
Durante a realização deste diagnóstico foi possível constatar que o rio
Xingu é cheio de corredeiras e pedras que abrigam vários tipos de peixes que
ainda ninguém conhece, mas certamente com alto valor comercial, devido a
exuberância da espécie, mas que não pode ser comercializada por não constar na
lista positiva.
No caso das raias de água doce da família Potamotrygonidae, a Instrução
Normativa IBAMA nº 204 de 22 de outubro de 2008 é quem estabelece as normas,
critérios e padrões para a exploração com nalidade ornamental ou de aquarismo,
enquanto os critérios e procedimentos para a concessão de licença para a venda de
exemplares vivos são normatizados pela Instrução Normativa MPA nº 19 de 19 de
novembro de 2013.
Esses animais representam o item de maior valor comercial entre os
recursos pesqueiros da região e possuem elevada demanda no mercado nacional e
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internacional. Contudo, atualmente, não há regularidade na liberação das
autorizações para sua comercialização, o que compromete o planejamento das
empresas distribuidoras e consequentemente a negociação em relação ao preço
praticado.
A concessão das cotas de raias até o ano de 2014 foram expedidas
regularmente, o que proporcionou naquele ano um aumento na exportação de
organismos ornamentais pelo Brasil. A partir de 2015, as cotas começaram a ser
emitidas com periodicidade irregular; o município de Altamira já sediou 22
empresas que comercializavam peixes ornamentais, a maioria delas voltadas à
venda de raias. Com a diminuição e irregularidade das autorizações de captura,
elas fecharam as portasconforme apurou este Diagnóstico.
Por outro lado, é consenso entre os atores envolvidos nessa atividade a
necessidade de estabelecimento de cotas de captura para esses elasmobrânquios,
visto que apresentam crescimento lento, maturidade tardia, longo período de
gestação e baixa fecundidade. Essas características os colocam mais vulneráveis à
sobrepesca, condição agravada também pela captura para ns de consumo na
região amazônica.

Normas jurídicas do
estado do Pará

A

Lei Estadual n° 6.713 de 25 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a Política
Pesqueira e Aquícola no estado do Pará, em sua Seção I – Peixes
Ornamentais, Artigo 26, Parágrafo 4, prevê: “O transporte
intermunicipal e interestadual de peixes ornamentais será realizado através de
legislação especíca e deverá conter a quantidade, categoria de tamanho, espécie,
origem e destino dos mesmos”. No Parágrafo 5 estabelece: “A Agência de Defesa
Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) cobrará taxas para emissão e
concessão de cada autorização para o transporte de peixes ornamentais”. No
Parágrafo 6 dene: “O licenciamento ambiental de criadouros de peixes
ornamentais, bem como outros dispositivos concernentes à captura de espécies de
peixes ornamentais, serão regulamentados em legislação especíca”.
O Decreto Estadual n° 2.020 de 24 de janeiro de 2006, que regulamenta a Lei
n° 6.713 de 25 de janeiro de 2005, em seu Artigo 12 determina: “A coleta, a captura e
o transporte intermunicipal de peixes ornamentais serão realizados através de
Guia de Autorização de Transporte Estadual, que deverá conter a quantidade, o
peso, a espécie, a origem e o destino dos mesmos, conforme modelo estabelecido
pela Secretaria Executiva de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente
(SECTAM) (atual Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS) e pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ),
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as quais serão instituídas por meio de legislação especíca”.
Após 12 anos, essas duas normas jurídicas balizaram a edição da Instrução
Normativa SEMAS n° 8 de 28 de dezembro de 2018, que institui o Sistema de
Fauna, Aquicultura e Pesca (SISFAP), estabelecendo os procedimentos e critérios
para o licenciamento ambiental das atividades de comercialização e manejo de
recursos aquáticos vivos, com nalidade ornamental e aquarismo, no âmbito da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS).
De acordo com essa legislação, o SISFAP é um “sistema eletrônico de
controle que tem por objetivo a administração do estoque de recursos faunísticos,
bem como emissão de guias para transporte desses recursos”. Dentre as guias,
estão: a Guia de Pescado para Transporte Estadual com ns ornamentais e de
aquarismo (GTE), “documento obrigatório para o transporte intermunicipal de
peixes, com nalidade ornamental e aquariolia, dentro do estado do Pará”; a
Guia de Trânsito de peixes com ns Ornamentais e de Aquarismo (GTPON),
“documento obrigatório para o transporte interestadual de peixes, excluídas as
raias nativas de água continental da família Potamotrygonidae”; e a Guia de
Trânsito de Raias de Água Continental (GTRAC), “documento obrigatório para o
transporte interestadual de raias nativas de água continental da família
Potamotrygonidae, com nalidade ornamental e aquariolia”.
Durante a pesquisa em dados primários para este Diagnóstico, foi apurado
que o Sistema de Fauna, Aquicultura e Pesca da SEMAS sai constantemente de
área, prejudicando a logística de embalagem e distribuição dos peixes
ornamentais, o que aponta para a necessidade de aperfeiçoamento do sistema.
Documento
Licenciamento ambiental das atividades
de comercialização e manejo de
recursos aquáticos vivos, com
finalidade ornamental e de aquarismo
Nota Fiscal para comprovação da
aquisição dos peixes
Guia de Pescado para Transporte
Estadual com fins ornamentais e de
aquarismo (GTE)

Órgão

Dificuldade

SEMAS1

Exigências da legislação, morosidade do
processo e a não realização por
prefeituras municipais que efetuam gestão
ambiental compartilhada com a SEMAS

A baixa escolaridade e o nível de
informação/organização dos pescadores
artesanais dificultam a emissão de Nota
Fiscal
Obtenção da guia entre o local de pesca e
SEMAS, emitido
o ponto de primeira comercialização,
pelo SISFAP
quando ocorrer em municípios distintos
SEMAS, através
do SISFAP2

Guia de Trânsito Animal (GTA)

ADEPARÁ3

-

Atestado de Sanidade Animal assinado
por Médico Veterinário

-

-

¹Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS); ²Sistema de Fauna, Aquicultura e Pesca
(SISFAP); ³Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ).

Tabela 43. Documentação exigida para comercialização de peixes ornamentais no âmbito do
território do estado do Pará
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico
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Documento
Licenciamento ambiental das
atividades de comercialização e
manejo de recursos aquáticos vivos,
com finalidade ornamental e de
aquariofilia
Exigência de Nota Fiscal para
comprovar a aquisição dos peixes
fornecidos.

Órgão

Dificuldade
Exigências da legislação, morosidade do
processo e a não realização por
prefeituras municipais que efetuam gestão
ambiental compartilhada com a SEMAS

1

SEMAS

SEMAS, através do SISFAP2

Guia de Trânsito Animal (GTA)
ADEPARÁ3
Guia de Trânsito de Peixes com fins
Ornamentais e de Aquarismo
(GTPON) ou
SEMAS, emitido pelo SISFAP
Guia de Trânsito de Raias de Água
Continental (GTRAC)
Atestado de Sanidade Animal assinado
por Médico Veterinário

A baixa escolaridade e o nível de
informação/organização dos pescadores
artesanais dificultam a emissão de Nota
Fiscal
Mesmo emitido pelo SISFAP, deve ser
assinado por um servidor do IBAMA

4

-

¹Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS); ²Sistema de Fauna, Aquicultura e Pesca
(SISFAP); ³Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ); 4Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Tabela 44. Documentação exigida para comercialização de peixes ornamentais do estado do Pará
para outros estados brasileiros
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico
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Produção e principais
espécies

D

e acordo com os dados do SISFAP/SEMAS correspondentes ao período
de outubro de 2018 a outubro de 2019, a comercialização de peixes
ornamentais pelas seis empresas distribuidoras da área de inuência da
UHE Belo Monte foi de 308.086 exemplares de 48 espécies, 93,6% oriundos dos
empreendimentos de Altamira e 6,4% advindos das iniciativas de São Félix do
Xingu. Em termos de espécies, cinco responderam por 65,7% do total
comercializado: o acari amarelinho L018 (Baryancistrus xanthellus); o acari pão
L333 (Hypancistrus sp.); o acari picota ouro L014 (Scobinancistrus aureatus); o açacu
vermelho L025 (Pseudacanthicus sp.); e o acari tigre de listra L015 (Peckoltia vittata).

Acari pão (Hypancistrus sp.)

Acari picota ouro (Scobinancistrus
aureatus)

Acari amarelinho (Baryancistrus
xanthellus)
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Nome vulgar

Espécie

Amarelinho
Baryancistrus xanthellus “L018”
Acari pão
Hypancistrus sp. “L333”
Picota ouro
Scobinancistrus aureatus “L014”
Açacu vermelho
Pseudacanthicus sp. “L025”
Acari pão
Hypancistrus sp. “L066”
Tigre
Peckoltia vittata “L015”
Bola azul
Oligancistrus punctatissimus “L030”
Tetra
Moenkhausia heikoi
Cara de Pão
Panaque sp “L398”
Bola branca
Oligancistrus sp. “L020”
Preto Velho
Ancistrus ranunculus “L034”
Acará
Retroculus xiguensis
Boi de bota
Panaque ambrusteri “L027”
Aba Laranja
Baryancistrus chrysolomus “L047”
Cutia
Scobiancistrus sp “L048”
Onça
Leporacanthicus heterodon “L172”
L-253
Scobiancistrus sp “L253”
Preto vermelho pintado
Ancistrus sp. “L255”
Piranha
Serrasalmus menueli
Cara chata
Pseudancistrus sp. “L067”
Bola azul
Parancistrus nudiventris “L031”
Chicote
Squaliforma emarginata “L011”
Tigre de bola
Hemiancistrus sabaji “L075”
Bola Branca do Iriri
Oligancistrus sp. “L354”
Ancistrus de unha
Hopliancistrus sp. “L017”
Açacu preto
Pseudacanthicus sp. “L185”
Jacundá
Crenicichla lugubris
Piranha preta
Serrasalmus rhombeus
Jacundá
Teleocichla centrarchus
Pacu-cadete
Myleus schomburgkii
Acará papa – terra
Geophagus argyrostictus
Bola Branca
Baryancistrus sp. “L019”
Pacu branco
Myloplus rubripinnis
Jacundá
Teleocichla gephyrogramma
Botinho
Hassar wilderi
Bagrinho mandi
Trachycorystes trachycorystes
Cará
Geophagus altifrons
Coridoria
Corydoras ambiacus
Piquirão
Bryconops melanurus
Branquinha-de-dente
Acnodon Normani
Acará
Cichlasoma bimaculatum
Pacu
Myleus ternetzi
Acará
Caquetaia spectabilis
Lobó
Hoplias malabaricus
Apistograma
Apistogramma agassizii
Botinho
Hassar orestis
Bodó
Hypostomus cochiliodon “L310”
Tatia
Tatia intermedia
Total

Número de exemplares
133.045
33.703
20.977
14.630
11.341
9.305
9.059
8.455
7.623
7.037
6.928
6.480
6.274
5.832
4.521
4.398
3.865
3.767
3.676
3.553
3.484
3.075
2.904
1.883
1.403
1.365
1.352
1.075
810
567
468
407
380
372
300
224
175
120
100
70
65
30
10
10
6
6
3
3
308.086

Comprimento médio
(centímetro)
7
7
11
14
7,5
7,3
8
3,6
6,5
8
8
7
11
11
9
8
5,6
5
8,4
8
8,5
6,5
7
11,5
5
12
5
8
5
6
7,5
5
5,6
5
5
7,4
10,5
5
5
5
5
5
8
5
5
5
12
5
-

%
40,9
10,4
6,4
4,5
3,5
2,9
2,8
2,6
2,3
2,2
2,1
2
1,9
1,8
1,4
1,3
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
100

Tabela 45. Espécies comercializadas pelas empresas distribuidoras de peixes ornamentais
localizadas na área de inuência da Usina Hidrelétrica Belo Monte
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico
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Infraestrutura das empresas que
comercializam e manejam
recursos aquáticos vivos

Q

uanto à infraestrutura dos empreendimentos que executam a
comercialização e manejo de peixes ornamentais, a Instrução Normativa
SEMAS n° 8 de 28 de dezembro de 2018, em seu Artigo 7º, proíbe o uso de
tanques escavados, piscinas plásticas ou tanques-rede, estabelecendo o seguinte
padrão:
• A área deve ser coberta, arejada e delimitada sicamente em relação ao meio
externo, devendo-se assegurar ventilação do local;
• Dispor de áreas de recepção e descarga, estocagem, quarentena,
armazenamento e carregamento dos animais;
• Manter serviço permanente de tratadores, devidamente treinados para o
manejo adequado e a correta identicação das espécies;
• Possuir setor destinado à guarda de medicamentos de uso veterinário,
armazenamento e manipulação de alimentos;
• Possuir almoxarifado e escritório;
• Manter uxograma que evidencie a separação entre os animais que entram e
saem do empreendimento;
• Manter mecanismos de aeração e abastecimento de água individualizados nos
aquários, tanques ou basquetas;
• Separar os animais por espécies e manter a identicação com nome cientíco e
vulgar, em todas as estruturas;
Mecanismo de aeração individualizado em basquetas de um
empreendimento de distribuição de peixes ornamentais no município de
Altamira
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Mecanismo de aeração individualizado em
caixas d'água de um empreendimento de
distribuição de peixes ornamentais no
município de Altamira.

Foto: Arquivo REDES/FIEPA

Infraestrutura destinada à estocagem de raias da família Potamotrygonidae de
um empreendimento de distribuição de peixes ornamentais no município de
São Félix do Xingu

Área de inuência Direta e Indireta da
USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE

102

Diagnóstico Mercadológico do Pescado na
Área de inuência da UHE Belo Monte

Comercialização
A captura e comercialização dos peixes ornamentais na área de inuência
da UHE Belo Monte se dá principalmente nos meses de julho a novembro, em
função da diculdade de captura pelo maior volume de água existente entre os
meses de dezembro a junho. Porém, a diminuição não é tão acentuada em relação
aos meses do período seco, apenas demanda um maior esforço físico por parte dos
pescadores.
Os pescadores de comunidades ribeirinhas do rio Xingu sentiam dores
corporais no período da cheia, pois precisavam passar um período maior de
imersão no momento da captura dos peixes. Outra constatação é a de que a eciência da pescaria também era inuenciada pela maior turbidez da água e forte
velocidade das correntes nessa época do ano.
A comercialização dos peixes ornamentais da área de estudo tem como
principais destinos as cidades de Belém (78%) e Ananindeua (19%), visto que
nesses municípios existem empreendimentos que atuam como intermediários em
relação aos mercados nacional e internacional. Outros municípios também adquirem a produção da região, como: Diadema/SP, Rio de Janeiro/RJ e Fortaleza/CE,
mas juntos totalizaram apenas 3% das vendas. Nesse cenário, é fundamental que
sejam prospectados compradores das regiões Sudeste e Sul dispostos a adquirir os
peixes ornamentais diretamente das empresas localizadas na região do Xingu,
especialmente em Altamira, que conta com logística privilegiada em relação ao
transporte aéreo.
Os peixes podem passar por até seis agentes de comercialização antes de
chegar ao seu destino, sendo os agentes iniciais os pescadores artesanais e os
atacadistas de Altamira e região.
O comércio de peixes ornamentais na região tem início nos pescadores
artesanais, passa para fornecedores localizados principalmente em Altamira,
Marabá, Santarém e São Félix do Xingu, segue para atacadistas localizados em
municípios próximos a Belém, que os envia para países como Japão, China,
Taiwan e Singapura no continente asiático; Alemanha, Inglaterra, Suécia, França e
Espanha na Europa; além de Estados Unidos e Canadá na América do Norte.
Portanto, o transporte dos peixes ornamentais é exclusivamente aéreo e as diculdades enfrentadas são basicamente duas: a demora na scalização, que exige que
os peixes sejam entregues com no mínimo 11 horas de antecedência do voo no
setor de despacho, caso contrário a carga corre o risco de não embarcar no mesmo
dia; e o custo do transporte aéreo, que é muito elevado e encarece o peixe no
destino nal.

Área de inuência Direta e Indireta da
USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE

103

Diagnóstico Mercadológico do Pescado na
Área de inuência da UHE Belo Monte

Pescador
artesanal

Fornecedor no
Baixo e Médio
Xingu

Atacadistas

Países-des no

Gráco 10. Fluxo do comércio do peixe ornamental
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico
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Particularidades da área
de estudo
• Atualmente, a mão de obra empregada nos empreendimentos é
essencialmente familiar, visto que a baixa rentabilidade do negócio
compromete a capacidade de remuneração de funcionários xos. Porém,
esporadicamente há contratação de mão de obra temporária.
• O maior desembarque das espécies capturadas ao longo do rio Xingu é nos
portos de Altamira, em função da logística privilegiada para escoamento da
produção em relação aos outros municípios da região.
• O custo com transporte dos peixes ornamentais de Altamira para Belém é de
responsabilidade do comprador. Atualmente, o translado por via rodoviária é
mais barato do que por via aérea, o que motiva o uso dessa opção. Contudo,
quando a quantidade de empresas que disponibilizavam esse serviço e
número de voos comerciais para a região era maior, o transporte ocorria por
via aérea. Outro fator que inuenciou decisivamente nessa logística de
distribuição foi a organização dos compradores de Belém em relação ao frete e
a melhoria das condições de trafegabilidade da BR-230, também conhecida
como Transamazônica.
• A importância das autorizações para a captura de raias da família
Potamotrygonidae e a atual crise do setor cam evidenciadas na constatação de
um empreendimento de comercialização de peixes ornamentais em São Félix
do Xingu que está no ramo de peixes ornamentais desde 1993 e, no auge da
captura da arraia, chegou a ter mais de 100 pescadores a seus serviços e atualmente tem toda sua produção vendida para Belém, em um uxo no qual o
comprador envia o transporte de lá, sendo necessário formar a carga local para
valer a pena. Todo o trabalho atual é realizado pelo núcleo familiar e um
funcionário.
• A burocracia e o excesso de precaução dos órgãos ambientais para
comercialização dos peixes ornamentais, como por exemplo, o SISFAP, a
GTPON, a lista positiva de espécies que podem ser comercializadas, a falta de
publicação regular das cotas de raias e a demora no processo de renovação das
licenças de operação e do RGP constituem uma barreira para o setor da pesca
ornamental no estado do Pará.
• Para a guia GTPON ter validade é necessária a assinatura de um servidor do
IBAMA, porém a realidade do escritório do órgão no município de Altamira é
de um quadro com três servidores, sendo que apenas um possui autorização
para assinar a guia, tornando moroso o processo de envio dos peixes para fora
do estado.
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• Um fator importante na cadeia de produção de peixes ornamentais e que
contribuiu para a decadência das empresas do setor é a desunião dos
empresários, principalmente sobre a política de preços praticados com os
fornecedores. Com a crise na atividade, várias empresas do ramo fecharam as
portas, tendo inclusive o caso de um empresário do ramo se estabelecido como
pescador.
• Há clandestinidade na cadeia produtiva, com peixes do rio Xingu, inclusive os
de captura proibida, sendo destinados para Colômbia e Peru sem nenhuma
supervisão.

Foto Jaime Souza

• Algumas espécies ornamentais com captura proibida no Brasil estão sendo
reproduzidas e criadas na Ásia, denotando a importância da inovação na
legislação brasileira.
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Proposições para a cadeia produtiva
de peixes ornamentais
Ação

Efeito

Prazo

Responsável

Revisão da Instrução Normativa
Possibilidade de
Interministerial n° 1 de 3 de janeiro de
diversificação de receita para
2012, com apresentação de uma listagem
pescadores artesanais e
de espécies com captura não autorizada
empresas distribuidoras de
em detrimento das espécies permitidas,
peixes ornamentais
como ocorre atualmente

Imediato

SAP/MAPA1*, MMA2

Exclusão da Guia de Trânsito de Peixes
com fins Ornamentais e de Aquarismo
(GTPON), prevista na Instrução
Normativa IBAMA n° 202 de 22 de
outubro de 2008

Diminuição da burocracia no
momento da comercialização
interestadual

Imediato

Regularidade na liberação das
autorizações para comercialização de
raias da família Potamotrygonidae

Possibilidade de planejamento
das empresas distribuidoras de
peixes ornamentais

Imediato

SAP/MAPA*, MMA

Melhoria da operacionalização do
Sistema de Fauna, Aquicultura e Pesca
(SISFAP)

Diminuição da burocracia no
momento da comercialização

Imediato

SEMAS

SAP/MAPA*, MMA,
3

IBAMA

4

*Coordenação da ação; ¹Secretaria de Aquicultura e Pesca/Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA); ²Ministério do Meio Ambiente (MMA); ³Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); 4Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade
(SEMAS)

Tabela 46. Ações propostas para os órgãos responsáveis pela gestão ambiental e pelo fomento da
pesca artesanal com ns ornamentais na área de inuência da Usina Hidrelétrica Belo Monte
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico
Ação

Efeito

Prazo

Prospecção de espécies de peixes
com potencial ornamental

Balizar uma nova legislação
para o setor e possibilidade de
diversificação de receita de
pescadores e distribuidores

Imediato

Abertura de editais para
financiamento de pesquisas
aplicadas a espécies de peixes
ornamentais

Estruturação das instituições de
pesquisa e custeio dos estudos
demandados

Imediato

Responsável
1*

2

3

UFPA , UFRA , IFPA e
EMBRAPA4

MCTIC5, MEC6, SECTET7* e
8*

FAPESPA

*Coordenação da ação; ¹Universidade Federal do Pará (UFPA); ²Universidade Federal Rural da Amazônia
(UFRA); ³Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA); 4Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA); 5Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC);
6
Ministério da Educação (MEC); 7Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Prossional e
Tecnológica (SECTET); 8Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA)

Tabela 47. Ações propostas para pesquisa aplicada e seu respectivo fomento no âmbito da pesca
artesanal com ns ornamentais na área de inuência da Usina Hidrelétrica Belo Monte
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico
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Ação

Efeito

Fortalecimento da
organização social
dos pescadores
artesanais de peixes
ornamentais

Melhoria da relação com os
distribuidores de peixes
ornamentais no tocante ao
preço de primeira
comercialização praticado

Compreensão da importância
Capacitação contínua
da gestão ambiental dos
dos pescadores para recursos pesqueiros e uso de
atuar na atividade técnicas adequadas de captura
e transporte

Prazo

Responsável
Pescadores artesanais de
peixes ornamentais*,
SEBRAE1,

Imediato

2

EMATER/PA e Norte
Energia S.A.

Imediato

Pescadores artesanais de
peixes ornamentais*,
SEBRAE, EMATER/PA
e Norte Energia S.A.

*Coordenação da ação; ¹Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); ²Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (SENAR)

Tabela 48. Ações propostas para os pescadores artesanais de peixes ornamentais da área de
inuência da Usina Hidrelétrica Belo Monte
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico

Ação

Efeito

Prazo

Fortalecimento da
organização social dos
distribuidores de peixes
ornamentais

Melhoria da relação com os
fornecedores de peixes
ornamentais no tocante ao
preço de primeira
comercialização praticado

Imediato

Responsável
Distribuidores*,

Capacitação contínua dos Aperfeiçoamento da gestão dos
distribuidores para atuar na empreendimentos, inclusive em
atividade
aspectos técnicos e ambientais

Imediato

1

SEBRAE e Norte
Energia S.A.
Distribuidores*,
SEBRAE e Norte
Energia S.A.

*Coordenação da ação; ¹Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)

Tabela 49. Ações propostas para os distribuidores de peixes ornamentais da área de inuência
da Usina Hidrelétrica Belo Monte
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico
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A pesca artesanal voltada ao
consumo na área de inuência da
Usina Hidrelétrica Belo Monte

A

Lei n° 11.959 de 29 de junho de 2009, que dispõe sobre a Política Nacional
de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, dene o
termo pesca como “toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher,
apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros” e considera como recursos
pesqueiros “os animais e vegetais hidróbios passíveis de exploração, estudo ou
pesquisa pela pesca amadora, de subsistência, cientíca, comercial e pela
aquicultura”.
A mesma legislação caracteriza a pesca quanto à sua natureza em comercial
e não comercial. A pesca comercial é dividida em industrial e artesanal, a partir
das seguintes denições:
• Industrial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver
pescadores prossionais, empregados ou em regime de parceria por
cotas-partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande
porte, com nalidade comercial; e
• Artesanal: quando praticada diretamente por pescador prossional, de
forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de
produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado,
podendo utilizar embarcações de pequeno porte.
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As relações de trabalho na atividade e o porte das embarcações são as
características primordiais adotadas pelas denições. No caso das embarcações
pesqueiras, a utilização pode ocorrer na pesca, na conservação, no processamento
ou no transporte de pescado. Seu porte é estabelecido pela arqueação bruta,
parâmetro dimensional que expressa o tamanho total da embarcação,
considerando o volume de todos os seus espaços fechados. O pequeno porte ca
até a arqueação bruta de 20m, o médio maior que 20m e menor que 100m,
enquanto o grande ca igual ou acima de 100m.
A importância de compreender o que é pesca artesanal de acordo com a
legislação brasileira baseia-se no fato de que não há pesca industrial na área de
inuência da UHE Belo Monte, ou seja, as embarcações que atuam na atividade
pesqueira são em sua totalidade de pequeno porte e os meios de produção, como a
própria embarcação e os apetrechos de pesca, pertencem aos pescadores. Cabe
ressaltar que não necessariamente a nalidade da pescaria tem que ser o consumo
humano. A captura de organismos aquáticos com ns ornamentais, por exemplo,
também é caracterizada como pesca artesanal, o que nos motivou a nomear neste
Diagnóstico Mercadológico a pesca artesanal com ns ornamentais e a pesca
artesanal voltada ao consumo.
Outra informação relevante para ns de contextualização da pesca na
região é acerca do acesso dos interessados aos recursos pesqueiros, um bem
público. O estado controla o número de envolvidos na atividade por meio do
Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), que contempla a Licença de
Pescador Prossional Artesanal ou Industrial, documento emitido pelo órgão de
fomento da pesca na esfera federal, de caráter individual, considerado como o
instrumento comprobatório de inscrição no RGP na categoria de pescador
prossional e que tem validade em todo o território nacional. O Pará é o estado
brasileiro que conta com o maior número de pescadores prossionais e com o
maior desembarque pesqueiro de acordo com a última estatística ocial
disponível no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Ocorre que não há um limite do número de pescadores por território ou
outra iniciativa similar de restrição ao recurso, ou seja, qualquer cidadão brasileiro
nato ou naturalizado pode solicitar e obter o direito de acesso aos recursos
pesqueiros. Dessa forma, a falta de oportunidades no mercado de trabalho e a
baixa renda familiar são fatores decisivos para incremento do número de
pescadores e consequentemente do esforço de pesca, que surge como uma
alternativa para obtenção ou mesmo complemento de rendimentos familiares,
inclusive para pessoas de baixa escolaridade com diculdade de inserção em
outras atividades.
O número de pescadores aliado às técnicas de pesca predatórias, a
poluição aquática e a destruição de habitats nos meios aquático e terrestre, como
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barramentos e desorestamento de nascentes e matas ciliares, têm promovido a
redução dos estoques pesqueiros explorados pela pesca continental e acirrado a
concorrência pela captura das espécies mais valorizadas comercialmente, o que
tem diminuído a margem de lucro dos pescadores frente ao custo de produção da
atividade, em especial das iniciativas de menor escala, e impulsionado o
descumprimento de medidas de ordenamento, como período de defeso, restrição
de apetrechos de pesca e tamanho mínimo de captura.
Isoladamente a pesca é incapaz de proporcionar a extinção de uma espécie,
visto que se trata de uma atividade econômica, ou seja, com objetivo de maximizar
lucro. Ao efetuar um investimento para que a captura seja realizada, há uma
estimativa de produção capaz de cobrir os custos, apesar da incerteza intrínseca a
essa modalidade de extrativismo. Quando a expectativa baseada em uma espécie
alvo não é atendida por sucessivas vezes, o investidor passa a fazê-lo direcionado
à outra espécie, o que tende a promover uma pausa e natural recuperação do
estoque explorado além de sua capacidade. No caso de pescarias multiespecícas,
o mais comum é a busca por locais de pesca de mais difícil acesso e a diminuição
da seletividade dos apetrechos utilizados na atividade pesqueira.
O conhecimento dessa realidade explica a inuência no setor pesqueiro
das taxas de desemprego de uma região, do aumento do preço dos combustíveis,
do desmatamento, da necessidade de ações de educação ambiental aliadas a uma
scalização eciente do recurso, da criação de unidades de conservação, ou seja,
de um olhar sistêmico que contemple o contexto socioeconômico e ambiental ao
qual a pesca está inserida.
Na Amazônia, a pesca continental é baseada em uma grande diversidade
espécies, o volume desembarcado é signicativo para os padrões nacionais e a
dependência da população a essa atividade é histórica, visto que já era praticada
pelos povos indígenas residentes antes do processo de colonização. Porém, a
maioria dos estoques pesqueiros encontra-se em condição de sobreexploração, ou
seja, não tem condição de incrementar a produção, mesmo que aumente o esforço
de pesca, o que justica as diversas medidas de ordenamento existentes.
Apenas de peixes são mais de 1.300 espécies catalogadas na bacia
Amazônica, com ocorrência de cerca de 400 no rio Xingu. Contudo, a pesca incide
sobre um número relativamente pequeno delas.
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Nome vulgar

Nome científico

Acará

*

Acari

*

Aracu ou Piau

*

Arraia

Potamotrygon spp.

Aruanã

Osteoglossum bicirrhosum

Bicuda

Boulengerella spp.

Branquinha

Potamorhina spp.

Cachorra

Hidrolycus spp.

Charuto

*

Cujuba

Oxydoras niger

Curimatã

Prochilodus nigricans

Dourada

Brachyplatystoma rousseauxii

Fidalgo

Ageneiosus inermis

Filhote

Brachyplatystoma filamentosum

Ituí

*

Jaraqui

Semaprochilodus brama

Jeju

Hoplerythrinus unitaeniatus

Mandi

Pimelodus spp.

Mapará

Hypophthalmus spp.

Matrinxã

Brycon spp.

Pacu

Myloplus spp.

Pescada

Plagioscion spp.

Piramutaba

Brachyplatystoma vaillantii

Piranha

Serrassalmus spp.

Pirapitinga

Piaractus brachypomus

Pirarara

Phractocephalus hemioliopterus

Pirarucu

Arapaima gigas

Sarda

Pellona spp.

Tambaqui

Colossoma macropomum

Tamuatá

Hoplosternum littorale

Traíra

Hoplias malabaricus

Trairão

Hoplias aimará

Tucunaré

Cichla spp.

* Várias Espécies

Tabela 50. Principais espécies de peixes exploradas pela pesca artesanal voltada ao consumo
nos municípios da área de inuência da Usina Hidrelétrica Belo Monte
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico
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O tucunaré, a pescada, o aracu, o pacu e o curimatã foram responsáveis por
60% da produção em estudo realizado no período de abril de 2012 a março de
2014, que monitorou 21 locais de desembarque na região (Almeida, 2018). Outra
constatação relevante da autora foi a produção anual de 513 toneladas, tendo a
rede malhadeira sido utilizada como apetrecho em 41% dos desembarques
monitorados.
Os maiores volumes de pescado desembarcados foram registrados nos
portos de Altamira (27%), São Félix do Xingu (18%) e Maribel, no município de
Uruará (15%). As canoas com motor do tipo “rabetas”, que operam com redes de
emalhar, representaram 31% da produção total, seguida das “rabetas” com linhas
(19%) e das “rabetas” com redes de emalhar e linhas (16%). O rendimento médio
estimado para toda a pesca com nalidade de consumo no rio Xingu foi estimado
em 19 kg/pescador/dia. Nesse período, o número de pescadores registrados nas
colônias dos municípios era de 12.777, mas apenas 3.458 foram identicados em
levantamento efetuado no período de 2012 a 2019 (NORTE ENERGIA, 2019).
Este Diagnóstico Mercadológico teve o objetivo de compreender a
dinâmica de desembarque e o mercado do pescado na região, visando propor
alternativas para aumento da margem de lucro dos pescadores, seja por
agregação de valor aos seus produtos ou por adoção de estratégias
organizacionais que viabilizem o recebimento de preços melhores por eles.
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Desembarque
pesqueiro
Produção anual (toneladas)

Local de desembarque
Altamira
Belo Monte1
Gurupá
Maribel2
Porto de Moz
São Félix do Xingu
Senador José Porfírio
Vila Nova3
Vitória do Xingu
Total

2012
117,2
35,2
97,1
126,1
92,3
157,6
28,6
36,3
86,3
777

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
135,3 63,1 153,8 197,7 210,3 205,6 41,6
38,6
20
21,8 22,4 21,4 19,8 6,8
94,3 49,8 101,2 49,8 25,5 16,9 1,52
79,6 60,4 77,9 91,1 104,4 55,1 11,2
62,9 41,2 88,6
61
48,8 44,7 12,3
112,8 128,2 108,9 105,8 60,3
56
5,7
29,8 9,4
12,6 18,5 6,6
10
4,3
28,4 12,2 23,8 18,8 6,1
6,8 1,55
58,4 40,2 42,8 25,6 21,4 21,8 9,4
640,6 424,8 631,8 591,2 505,1 441,2 94,6

¹Município de Vitória do Xingu; ²Município de Uruará; Município de Senador José Porfírio
Tabela 51. Desembarque da pesca artesanal voltada ao consumo nos municípios da área de
inuência da Usina Hidrelétrica Belo Monte
Fonte: Norte Energia S.A.

Quanto aos segmentos empresariais que integram a cadeia produtiva da
pesca na região e servem de suporte ao desembarque pesqueiro estão: estaleiros
artesanais, estabelecimentos voltados à comercialização de materiais de pesca,
fábricas de gelo, estabelecimentos destinados à comercialização de pescado, entre
outros que participam de maneira indireta.
Vale ressaltar que a Cooperativa dos Pescadores de Belo Monte
(COOPPBM) foi estruturada em 2019 e 2020, em ações de condicionante da
Licença de Operação (LO) da Usina Hidrelétrica Belo Monte, e tem previsão de
iniciar ainda em 2022 a operação do Centro Integrado de Pesca Artesanal, um
centro de processamento industrial com capacidade de processamento de cinco
toneladas/dia de pescado, o que oferece grande potencial no incremento da
cadeia produtiva de pesca artesanal.
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Perl do consumidor
de pescado

D

entre os municípios da área de estudo, Altamira foi selecionada para
uma avaliação do perl do consumidor de pescado, por apresentar a
maior população na área de inuência direta da UHE Belo Monte. Para
isso, foram realizadas para compor a análise deste Diagnóstico Mercadológico do
Pescado 300 entrevistas em domicílios distribuídos em 19 bairros.

Bairro
Alberto Soares
Aparecida
Bela Vista
Boa Esperança
Brasília
Centro
Colina
Esplanada do Xingu
Ibiza
Independente I
Independente II
Jardim Altamira
Laranjeiras
Liberdade
Mutirão
Nova Altamira
Premem
Sudam I
Sudam II
Uirapuru
*RUC Água Azul
*RUC Laranjeiras
*RUC Jatobá
*RUC São Joaquim
Total

Número de
entrevistas
14
15
16
17
15
14
14
14
7
15
18
10
7
15
16
15
10
17
16
15
7
7
8
5
300

%
5
5
5
6
5
5
5
5
2
5
6
3
2
5
5
5
3
6
5
5
2
2
3
2
100

*Reassentamento Urbano Coletivo

Tabela 52. Número de entrevistas e bairros do município de Altamira contemplados no estudo
do perl do consumidor de pescado
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico
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D

entre os entrevistados, a maioria foi do sexo masculino (180
entrevistados, 60%), condição que pode ter sido
inuenciada pela abordagem ter ocorrida no âmbito dos
domicílios; entre as mulheres, foram entrevistas 120 pessoas (40%).
Em relação à naturalidade, a maioria dos entrevistados se
declarou paraense, com 61% (183 entrevistados), enquanto 39%, ou
117 dos entrevistados declararam ser naturais de outros estados.
Em termos de ocupação, 19,6% (59 entrevistadas) eram donas
de casa e 7,3% (22 entrevistados) se declararam comerciantes.

Gráco 11. Ocupação dos consumidores de pescado entrevistados
no município de Altamira
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico

A faixa etária dos atores sociais abordados foi de 18 a 92 anos,
com a renda familiar mensal de 84% estando abaixo de dois saláriosmínimos, que no período do estudo era de R$ 998,00.

Gráco 12. Renda familiar mensal dos consumidores de pescado
entrevistados no município de Altamira
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico
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Em relação ao nível de escolaridade dos consumidores, a
predominância foi de Ensino Fundamental incompleto com 38%,
seguido de Ensino Médio completo 25,3%.

Gráco 13. Nível de escolaridade dos consumidores de pescado entrevistados no
município de Altamira
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico

A maioria dos entrevistados (60%) declarou consumir
pescado menos de uma vez por semana, enquanto 27,3% declararam
consumir peixe entre uma e três vezes por semana.

Gráco 14. Frequência de consumo de pescado dos entrevistados no município
de Altamira
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico
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O Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável (PIPS) da Norte
Energia S.A. estimou o consumo per capita de pescado na região em
244 gramas por dia, o que totalizaria 89 kg por ano por habitante,
quantidade mais de quatro vezes superior à média mundial. Porém,
este valor inclui também a pesca de subsistência, o que diculta uma
prospecção em termos de mercado.
Entre os entrevistados, 81% (243 entrevistados) apresentaram
disposição de incrementar o consumo de pescado, ou seja, estaria
disposto a consumir com mais frequência o produto. Nesse contexto,
o preço foi apontado como principal fator limitante, seguido da
distância do local de comercialização. Por outro lado, 57
entrevistados (19%) apontaram que não têm interesse em aumentar o
consumo de peixe.
A maioria dos entrevistados (31,6%) alegou não ter um local
preferido para adquirir pescado, com a feira livre cando em
segundo lugar em termos de preferência (23%).

Gráco 15. Local preferido para aquisição de pescado pelos consumidores
entrevistados no município de Altamira
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico

A falta de um local de preferência para a compra do pescado
aponta para uma lacuna de oportunidade para a estruturação do elo
comercial da cadeia produtiva da pesca artesanal, uma vez que um
lugar adequado no que se refere a normas higiênico-sanitárias e
atraente pode servir de referência para o comércio de pescado na
região.
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Centro Integrado de Pesca
Artesanal(CIPAR)

U

m dos objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
da Aquicultura e da Pesca, previstos no Artigo 1° da Lei n° 11.959 de 29
de junho de 2009, é “o desenvolvimento socioeconômico, cultural e
prossional dos que exercem a atividade pesqueira, bem como de suas
comunidades”. Aí estão inseridos os Centros Integrados de Pesca Artesanal
(CIPARs), infraestruturas concebidas para que os pescadores possam agregar
valor à produção e melhorar as condições higiênico-sanitárias de comercialização
de seus produtos, destaca-se como uma das principais políticas públicas de
fomento e estruturação da cadeia produtiva da pesca.
Em Altamira, município da área de inuência da Usina Hidrelétrica Belo
Monte, o CIPAR possui uma unidade de beneciamento de pescado e produtos de
pescado, fábrica de gelo, setor administrativo, auditório para realização de
2
treinamentos e 48 boxes com 6 m cada um para venda de pescado e outros
alimentos correlatos, destinados para uso dos pescadores artesanais da região. No
caso da área destinada ao beneciamento de pescado e produtos de pescado é
indispensável que sejam atendidas as exigências do Decreto n° 9.013 de 29 de
março de 2017, que determina o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária
dos Produtos de Origem Animal – (RIISPOA) para registro do estabelecimento. O
registro é efetuado pelo órgão competente que emite ao empreendimento o selo do
Serviço de Inspeção Federal (SIF), do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou do
Serviço de Inspeção Municipal (SIM), dependendo do mercado a ser atendido
pelos produtos processados.
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É relevante apontar que a obtenção do SIF é um processo documental junto
ao MAPA, em que é apresentado um projeto e são respondidas diligências. Logo, a
manutenção do selo de aprovação é um outro fator a ser considerado, inclusive
mais determinante do que o procedimento inicial, ou seja, as análises
microbiológicas, os registros do controle de qualidade dinâmico e eciência das
boas práticas de fabricação e dos procedimentos padrão de higiene operacional
fazem toda a diferença no que diz respeito a continuidade da certicação.
O SIF permite a comercialização dos produtos concebidos por todo o
território nacional e até para outros países, em caso de atendimento das exigências
do importador.
Em janeiro de 2022, quando os espaços do CIPAR destinados à
comercialização e capacitação já haviam sido concluídos, a unidade de
beneciamento já contava com a aprovação do Serviço de Inspeção Federal (SIF) e
em fase de ajustes nais para a sua operação, foram efetuadas as seguintes
observações:
1) Infraestrutura do espaço destinado à comercialização: a disposição dos
boxes em termos de layout, o revestimento do piso, a luz natural e articial,
as superfícies de contato, a declividade para evitar acúmulo de água, a
altura do pé direito e a cobertura do empreendimento são tecnicamente
adequados para sua operação, inclusive com qualidade superior a qualquer
outra iniciativa com a mesma nalidade existente no estado do Pará.
2) Oferta de pescado: o ano de 2017 foi o de maior desembarque pesqueiro
no município de Altamira com cerca de 210 toneladas, enquanto a
piscicultura ofertou 46 toneladas, o que totalizou 256 toneladas. Se todo
esse pescado fosse destinado a comercialização nos 48 boxes do CIPAR,
considerando um funcionamento de 365 dias por ano, cada boxe venderia
anualmente 5.333 kg, o que perfaz um total diário de 14,6 kg. Estimando-se
uma margem de lucro de R$ 1,50 por kg para o comerciante varejista, o
lucro diário seria de R$ 21,90 e lucro mensal de R$ 657,00 para meses com 30
dias. Esses números demonstram que a oferta local de pescado precisa ser
incrementada e diversicada para comercialização. Além disso o mercado
de pescado do CIPAR prevê boxes para comercialização de outros
produtos relativos à pesca, como apetrechos, verduras, temperos oriundos
de agricultura familiar de projetos produtivos e alimentos prontos. Cada
box deverá obter seu próprio licenciamento para operação e seu destino
deverá ser aprovado pela COOPPBM.
3) Unidade de beneciamento de pescado e de produtos de pescado: a
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aprovação do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F.) concedido pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) foi emitida em
dezembro de 2021 e atendeu todas as exigências de todas as etapas do
processo, e conta com um completo Programa de Autocontrole, incluindo o
de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), além de
licenciamento na esfera municipal, como Vigilância Sanitária, Licença de
Operação, Habite-se, entre outros.
4) Oferta de matéria-prima para o processamento: para avaliar a oferta de
matéria-prima para o CIPAR é indicado considerar o desembarque
pesqueiro de Altamira e dos municípios da Área de Inuência Direta (AID)
da UHE Belo Monte, mas também a produção realizada pela atividade da
piscicultura de empreendedores da região, ainda que não sejam
cooperados. A produção realizada pelo desembarque pesqueiro em 2017 e
2018 foi de 210 e 205 toneladas nos portos de Altamira, enquanto na AID foi
de 55,6 e 62,5 toneladas, respectivamente. Ao considerar o funcionamento
em quatro dias na semana para processamento de cinco tonelada por dia, a
demanda é por 1.040 toneladas ao ano para um total de 208 dias de
operação, ou seja, há uma carência de produto para o porte do
empreendimento projetado. Importante ressaltar que no cálculo foi
considerado que toda a produção desembarcada atenderia ao CIPAR, o que
não é factível, dada a preferência do consumidor local por peixes inteiros
em detrimento de cortes nobres, que podem ser comercializados no
mercado do pescado nas dependências do CIPAR. Esse cenário aponta para
o décit de pescado na região, e pode ser incrementado com piscicultura
que, como demostra este Diagnóstico, está em expansão e tem muito
potencial de crescimento. No entanto, o cenário atual da piscicultura tem
apresentado elevado custo de produção na região e no estado do Pará,
principalmente em decorrência do custo com ração para os peixes.
Consequentemente o valor do produto também aumenta para o
consumidor local, o que faz com que o CIPAR seja uma alternativa para
absorver parte da produção local da piscicultura, verticalizar a produção,
agregar valor ao produto e atender a novos nichos de mercado.
Em relação aos nichos de mercado, o CIPAR administrado pela COOPPBM
poderá atender não só o comércio varejista com a comercialização de pescados em
seus boxes diretamente aos consumidores locais, mas também poderá ofertar os
seus produtos processados na unidade de beneciamento para o setor
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supermercadista e também o de compras públicas. Em relação ao de compras
públicas, poderá atender a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), via
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do MAPA e a alimentação escolar
em prefeituras municipais, beneciando-se da Lei nº 11.947 de 16 de junho de
2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para alimentação
escolar, na compra de produtos da agricultura familiar e do empreendedor
familiar rural ou de suas organizações. Sendo assim, poderá atender a merenda
escolar de Altamira e municípios vizinhos, com lé de peixe congelado, além de
produtos destinados a outros estados, uma vez que com a obtenção da aprovação
do SIF está apto a atender os requisitos de controle de qualidade.

Particularidades dos municípios
da área de estudo
• O município de Gurupá já incluiu o camarão amazônico (Marcobrachium
amazonicum) na merenda escolar, obtendo boa aceitação dos alunos.
• Vitória do Xingu já contou com lé de panga (Pangasius hypophthalmus)
entre os itens da merenda escolar, mas foi retirado em pouco tempo, em
função da rejeição dos alunos.
• O município de Uruará tem interesse em inserir o pescado na merenda
escolar, mas ainda não conseguiu compatibilizar a oferta de produtos
processados com um preço atraente.
• Senador José Porfírio já teve lé de pescada gó (Macrodon ancylodon) entre
os itens da merenda escolar.
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Proposições para a pesca artesanal
Ação

Efeito

Prazo

Responsável

Criação de secretarias ou diretorias
municipais para fomento da pesca,
com contratação de mão de obra
especializada

Coordenação das ações
de fomento em nível
municipal, bem como
orientação acerca do
acesso a programas
federais e estaduais

Imediato

Prefeituras municipais*

Feiras, festivais e/ou eventos,
bimestrais, semestrais, anuais
gastronômicos que possam se
transformar em práticas de
interação, comercialização,
valorização e conhecimento das
espécies, além dos sabores.

Popularização do
pescado com integração
de toda a cadeia do
pescado junto a
população local, além da
criação de um significado
tradicional para o peixe.

Imediato

Prefeituras municipais*, Norte
Energia S.A., Colônias de
Pescadores, COOPPBM,
CIPAR, empresários da
piscicultura.

Melhoria da infraestrutura e das
condições higiênico-sanitárias dos
espaços públicos de comercialização
do pescado

Estabelecimentos mais
convidativos aos
consumidores e maior
qualidade do produto
ofertado

Imediato

Capitalização dos
pescadores artesanais,
Incentivo a operações de crédito no
maior barganha na
âmbito da cadeia produtiva da pesca
primeira venda e
encurtamento da cadeia
de comercialização

Inserção do pescado na merenda
escolar dos municípios

Prefeituras municipais*, Norte
2

3

MAPA e SEDAP

Banco do Brasil*, Banco da
Amazônia*, Banco do Estado
4

Imediato

Condicionado à
operacionalização
Possibilidade de
do CIPAR como
comercialização do
estabelecimento
produto com margem de processador de
lucro aos pescadores
pescado com
superior à que é obtida
certificação do
com a venda para
SIF, em especial
intermediários
de produtos
artesanais
comestíveis

Aquisição de insumos e a
comercialização em
Fortalecimento da organização social
conjunto, bem como uma
dos pescadores artesanais, inclusive
adequada gestão do
em cooperativas
Centro Integrado de
Pesca Artesanal (CIPAR)

1

Energia S.A., ADEPARÁ ,

do Pará, EMATER/PA e
prestadoras particulares de
assistência técnica e extensão
rural

Prefeituras municipais*,
ADEPARÁ, Norte Energia
S.A. e organizações de
piscicultores

OCB/SESCOOP PA,
Imediato

6

SEBRAE e Norte Energia
S.A.*
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Ação

Efeito

Compreensão e respeito
às medidas de
ordenamento dos
estoques pesqueiros
Capacitação dos pescadores
Adequação das técnicas
artesanais em aspectos tecnológicos de pesca e da rotina de
das pescarias, como embarcações,
conservação e
motores e apetrechos
desembarque
Maior qualidade ao
Capacitação dos pescadores
pescado capturado e
artesanais em controle de qualidade
diminuição do
do pescado
desperdício
Compreensão das
possibilidades de
Capacitação dos pescadores
agregação de valor ao
artesanais em processamento do
pescado e suas
pescado
respectivas
oportunidades
Capacitação dos pescadores
artesanais em aspectos ambientais
das pescarias

Popularização do uso do gelo potável
Melhoria da qualidade
e em escamas por embarcações
do produto ofertado
pesqueiras
Operação do Centro Integrado de
Pesca Artesanal de Altamira para
atendimento de mercados
institucionais e distribuição à
supermercadistas

Processamento do
pescado desembarcado
pela pesca artesanal com
a finalidade de agregação
de valor

Prazo

Responsável

Imediato

SEMAS, IBAMA, e Norte
Energia S.A.*

Imediato

Norte Energia S.A.*

Imediato

ADEPARÁ, SEBRAE e Norte
Energia S.A.*

Imediato

SENAR, EMATER,
ADEPARÁ, SEBRAE e Norte
Energia S.A.*

Imediato

ADEPARÁ, Vigilância
Sanitária dos municípios* e
organizações de pescadores

Imediato

Organização social de
pescadores artesanais* e Norte
Energia S.A.

*Coordenação da ação; ¹Agência de Defesa Agropecuária do Pará (ADEPARÁ); ²Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA); ³Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento (SEDAP); 4Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER); 5Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR); 6
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)

Tabela 53. Ações propostas no âmbito da cadeia produtiva da pesca artesanal voltada ao
consumo na área de inuência da Usina Hidrelétrica Belo Monte
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico
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Ação

Efeito

Fortalecimento da
Fortalecimento da
organização social dos
Cooperativa dos
pescadores artesanais
Pescadores de Belo
de peixes para consumo Monte; Operacionalização
humano
do CIPAR

Compreensão da
importância da gestão
ambiental dos recursos
Capacitação contínua
pesqueiros e uso de
dos pescadores para
técnicas adequadas de
atuar na atividade
captura e transporte;
incremento das iniciativas
de piscicultura

Prazo

Imediato

Imediato

Responsável

Pescadores artesanais de
peixes para consumo
humano*, SEBRAE1 e
Norte Energia S.A.

Pescadores artesanais de
peixes para consumo
humano*, SEBRAE e Norte
Energia S.A.

*Coordenação da ação; ¹Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); ²Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (SENAR)

Tabela 54. Ações propostas para os pescadores artesanais para consumo humano da área de
inuência da Usina Hidrelétrica Belo Monte
Fonte: Resultados originais deste Diagnóstico
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Considerações
nais

O

mercado do pescado nos municípios da área de inuência da Usina
Hidrelétrica Belo Monte dispõe de produtos oriundos da pesca e da
aquicultura de diversas partes do mundo, de outras regiões do Brasil e
do estado do Pará, além da produção local. Dentre os exemplos, estão os lés de
panga, merluza, polaca do Alasca e salmão; os lés e postas de diversos peixes
marinhos capturados na costa brasileira, de tilápia e até peixes inteiros, como o
tambaqui e a tambatinga oriundos de pisciculturas do Maranhão; e iguarias de
elevado valor comercial, como camarões, polvo e lagostas.
É importante identicar os diferentes nichos de mercado e suas respectivas
quantidades demandadas, ou seja, é difícil concorrer com o salmão, pela coloração
única da espécie e por seu apelo para uso na culinária japonesa, mas os lés de
peixe de carne branca e a produção piscícola de outros estados integram essa lista
principalmente pelo fator preço, visto que os produtos locais contam com
características similares em termos de espécies e formas de apresentação. Logo,
ca evidente que há espaço para incremento na oferta de lé de tucunaré e de
outras espécies capturadas no rio Xingu ou mesmo de produção da piscicultura,
desde que o preço seja competitivo.
A simples presença de produtos de diferentes locais e a informação de que
o pescado desembarcado ou produzido na região não atende a outros estados, já
demonstra oportunidades de mercado e uma demanda insatisfeita, no tocante a
preço, praticidade e/ou condições higiênico-sanitárias de processamento e
comercialização. O maior mercado é o do peixe fresco, vendido em feiras livres e
outros espaços públicos, e tem a diminuição da cadeia de comercialização como
principal desao, ou seja, somente a organização social pode promover margens
de lucro mais signicativas aos pescadores, o que deve se somar à estratégias de
venda e a uma maior preocupação com a conservação e apresentação dos
produtos, bem como a adequação dos pontos de venda.
Essa postura é um requisito para poder pensar em possibilidades maiores,
o que só deve ser feito após a consolidação de atendimento a mercados
institucionais, por exemplo. É inconcebível que a merluza e o panga sejam os
produtos ofertados na merenda escolar de um município que almeja vender lé de
peixe de carne branca para outra região paraense ou outro estado brasileiro, visto
que existem políticas públicas voltadas ao fortalecimento dessa relação comercial
no âmbito local, que privilegiam a compra de produtos de pescadores artesanais e
piscicultores que operam em regime de economia familiar por parte das
prefeituras.
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No que se refere à produção aquícola, a piscicultura só terá seu potencial
realizado após a mudança do arcabouço legal da atividade na esfera estadual, em
especial quanto ao licenciamento ambiental e a outorga de direito de uso dos
recursos hídricos, que devem ser atos declaratórios e dispensados para
empreendimentos de pequeno porte. Essa atitude possibilitará a atração de
grandes investimentos, que demandarão um considerável volume de insumos, o
que por sua vez aumentará a barganha do setor frente ao poder público e acirrará a
concorrência entre empresas fornecedoras de formas jovens e rações, trazendo
benefícios aos produtores em termos de preço e qualidade, inclusive aos
pequenos, independente de organização.
Nesse cenário, as privilegiadas condições naturais se apresentam como
vantagens competitivas e a necessidade de investimentos públicos se resume em
assistência técnica e ações de marketing para incremento do consumo. Escavação
de viveiros, doação de alevinos, tanques-rede e rações serão desnecessárias, visto
que a atividade será praticada prossionalmente, por quem a conduz como
negócio, independente da escala de produção. Essa receita não é local, como no
caso da pesca, é estadual e tem o potencial de tirar o Pará da condição de
comprador para colocá-lo na posição de vendedor. Porém, atualmente, os
esforços de aquicultores e ações de prefeituras municipais são minimizados pela
falta de segurança jurídica e pelo elevado custo de produção da atividade.
Quanto ao setor pesqueiro ornamental da área de inuência da Usina
Hidrelétrica Belo Monte, o retorno do mercado aquecido de tempos atrás depende
de uma maior atenção do poder público no que concerne à legislação e aos
mecanismos de controle da atividade, fatores que foram responsáveis por
promover uma acentuada queda nas exportações e no número de empresas
distribuidoras de peixes ornamentais. O nível de controle exigido atualmente
acarreta em burocracia na legalização dos empreendimentos, diculta sua
operação e o transporte do produto, comprometendo até o atendimento do
mercado nacional.
Por m, é inegável que a região analisada e o pescado apresentam uma
relação muito estreita, é a principal fonte de proteína animal nesse território,
contrariando o quarto lugar que ele ocupa no Brasil, atrás das carnes de aves,
bovina e suína. No caso da pesca, a demanda por ordenamento não é uma questão
meramente ambiental, o que está em jogo é o alimento e o meio de sustento de
muitas famílias. Desse modo, o desao não é somente incrementar a produção, é
diminuir o desperdício e agregar valor ao que já se produz. Em um futuro
próximo, a tendência natural é de que a produção da piscicultura seja muito
superior à da pesca e o potencial regional para a prática dessa atividade é
inestimável, quem sabe nesse momento o peixe de consumo da região do Baixo e
Médio Xingu ganhe o mundo, assim como já ocorre com o ornamental.
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