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1. APRESENTAÇÃO 

 

A aquicultura (criação de espécies aquáticas) é considerada como uma importante 

opção para preencher a lacuna entre a captura pesqueira e a demanda por pescados, 

além de ser uma atividade empresarial com boa sustentação técnica. A aquicultura vem 

se destacando devido ao crescimento da demanda mundial de alimentos, entretanto, 

há necessidade de melhorar os níveis de competitividade, tecnologia e sustentabilidade 

da cadeia produtiva. 

O Brasil possui grande potencial de desenvolvimento para essa atividade com 13% 

das reservas de água doce do mundo e ainda a maior biodiversidade de peixes de água 

doce. No entanto, apesar de existirem muitos empreendimentos nessa área, o país 

ocupa a 18ª posição de produção em nível mundial (FAO/2006).  

DE 2008 a 2009, a aquicultura continental teve um incremento de 15,7% 

(1.240.813 toneladas) da produção aquícola nacional, fortemente ancorada no cultivo 

de tilápias, carpas, tambaquis e camarões, sendo a região Nordeste manteve-se em 

primeiro lugar na produção de tilápia e camarão (MPA, 2010). 

A piscicultura é uma atividade produtiva, que permite o equilíbrio entre o 

interesse econômico e a exploração racional da natureza, porque apresenta elevada 

produtividade por hectare (entre 2.500 e 10.000 Kg/ha/ano), utilizando menos 

superfície de terra, em comparação com outras atividades. Sendo assim os produtores 

de peixes podem desenvolver essa atividade de piscicultura nos sistemas extensivo, 

semi-intensivo, intensivo. 

A produção aqüícola brasileira, em 2009, atingiu 415.649 ton., representando 

33,5% da produção total de pescados. Enquanto que no Nordeste a aqüicultura 

representa 31,7% da produção de pescados, com 130.502ton. Em Sergipe, porém, as 

6.736ton.de pescados produzidos em cativeiro são responsáveis por mais da metade da 

produção total, com 51%. 

O Brasil vem se destacando mundialmente, ganhando posições no ranking de 

produção e valores, segundo a Organização das Nações Unidas pela Agricultura e 
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Alimentação – FAO. Em 1994, o País ocupava a 36ª posição na produção aqüícola 

mundial. Em 2008, saltou 20 posições, chagando ao 16º lugar, respondendo por 0,55% 

do total mundial. As principais modalidades de cultivo da aqüicultura no Brasil são a 

piscicultura, a crustacicultura (cultivo de lagostas, camarões e caranguejos), a 

malacocultura (principalmente ostras) e a ranicultura. 

A atividade da piscicultura pode ser considerada recente no estado de Mato 

Grosso do Sul, tendo seu investimento e crescimento a partir do fim da década de 1990. 

Trata-se de uma excelente alternativa para a geração de renda das propriedades rurais 

pequenas, médias ou grandes.  

A criação de peixes em cativeiro pode ser de espécies exóticas, como a carpa, a 

tilápia e a truta, ou de espécies nativas, como o pacu e o tambaqui. O aumento da 

produção e da qualidade, a inovação e o aperfeiçoamento de técnicas tornam a 

piscicultura uma promissora atividade econômica. Atualmente essa atividade é vista 

como uma nova opção de agronegócio, e está inserida no meio rural, dividindo espaço 

com a agricultura e pecuária. Um dos motivos que gerou essa modificação no campo, 

foi a necessidade dos agricultores viabilizarem todos os seus espaços para o cultivo de 

produtos diferenciados, aumentando a renda em suas propriedades.  

A criação de peixes é uma dessas alternativas que além de dinamizar, econômica 

e socialmente a produção local, e se realizada de maneira responsável, contribui para a 

preservação ambiental. 

Considerada por muitos como uma atividade que impulsiona o desenvolvimento 

social e econômico, a piscicultura possibilita o aproveitamento efetivo dos recursos 

naturais locais, principalmente os hídricos. Nessa atividade há praticamente o 

aproveitamento total dos resíduos. Seu produto, o peixe, é um alimento de alto valor 

nutritivo e de fácil aceitação no mercado, o que proporciona ao piscicultor ganhos 

significativos que contribuem para a economia local. Porém, como qualquer outra 

atividade econômica, necessita de planejamento básico e estratégias para produzir bons 

resultados. 
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O aumento do consumo de peixes tem crescido progressivamente por se tratar de 

um alimento que além da diversidade de cardápios é muito rico em proteínas e tem 

grande quantidade de minerais. A carne do peixe tem menor quantidade de gorduras se 

comparada às outras carnes consumidas habitualmente pela população. 

O Brasil tem grande potencial para o desenvolvimento da piscicultura, dadas as 

condições naturais favoráveis. São 8.350 km de costa, 5,3 milhões de hectares de águas 

represadas em reservatórios de hidrelétricas, que somadas aos rios, lagos e lagoas 

representam 12,3% da água doce mundial, distribuídas na maior parte das regiões. 

(ALVES, 2009, p. 3).  

O país, hoje é o maior produtor e exportador de carne bovina e um dos maiores 

de carne frango no mundo. Porém, tratando-se de piscicultura, o Brasil não tem o 

mesmo destaque. Mas, como já mencionado anteriormente, devido seu largo território 

e faixa litorânea, seu grande reservatório de água doce e a biodiversidade de seus 

ecossistemas, possui um grande potencial para o desenvolvimento desta atividade.  

Essa “vocação” natural, aliada ao investimento consistente, favorece o cultivo de 

peixes em tanques-rede e viveiros escavados, possibilitando atender a alta demanda 

com produtos de qualidade e a preço justo. Ressalva-se, porém, o alerta para o 

desenvolvimento sustentável da atividade, que deve ser conduzida com critérios 

técnico, econômico, social, ambiental e dentro da legalidade. Conforme o gráfico abaixo, 

as principais espécies cultivadas no Brasil são a tilápia-do-Nilo e a carpa, ambas as 

espécies não-nativas de águas brasileiras e que representam 63,6% de toda a produção 

de peixes em cativeiro. As principais espécies brasileiras cultivadas são o tambaqui 

(14,1%), o tambacu (5,7%) e o pacu-caranha (5%). 

Atualmente, todas as regiões brasileiras desenvolvem a piscicultura. A tabela 

abaixo revela a importância da atividade no Brasil e em especial no Nordeste, que ocupa 

a segunda posição na produção de peixes, logo atrás de região Sul, com uma 

participação de 20,9% na produção nacional. 

Outros dados importantes que revelam o desenvolvimento da atividade piscícola 

no Brasil são: o crescimento do número de estabelecimentos formais de aqüicultura 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA - MS 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 

 

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA - ANGÉLICA, MS 

8 
 

continental – cuja principal modalidade é a piscicultura – e os postos de trabalhos 

criados por estes. Em 2008, o número de empresas de aqüicultura em água doce era de 

721 estabelecimentos, este número cresceu 22,19%, em 2010, chegando a 881 

estabelecimentos aqüícola de água doce. Já o número de trabalhadores alocados nesta 

atividade somou 3.837 em 2010, 7,36% a mais que em 2008, quando havia 3.574 

empregados na aqüicultura continental. 
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2. OBJETIVO 

 

 O Plano Municipal de Desenvolvimento da Piscicultura de Angélica têm por 

objetivo promover o desenvolvimento desse setor, agindo de forma sustentável na 

agricultura familiar e empresarial e na segurança alimentar dos produtores, 

aumentando renda e gerando melhorias na qualidade de vida.  

Para que se concretize é necessário parcerias com o Governo Estadual e Federal 

para que aja igualdade a todos e contribuição para garantir nossos objetivos. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

O município de Angélica está localizado no sul da região Centro-Oeste do Brasil, a 

sudoeste de Mato Grosso do Sul (Microrregião de Iguatemi no Vale do Ivinhema) e na 

divisa com Paraná/São Paulo. Possui latitude de 22º09’12” Sul e longitude de 53°46’16” 

Oeste. Distâncias: 

❖ 261 Km da capital estadual (Campo Grande) 

❖ 1.238 km da capital federal (Brasília). 

Segundo estimativa da população publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) Angélica conta com 10.304 habitantes. 

 

3.1. História Política 

 

No ano de 1957 vieram Manoel Isidoro Martins, Messias Garcia Duarte, Ovídio 

Gomes de Oliveira e Ediberto Celestino de Oliveira, então os primeiros a chegar ao 

território. E depois chegou a família Wolff (Benigno Wolff e Ricardo Wolff). 

Pela Lei N.° 2.098, de 20 de dezembro de 1963 foi transformada em distrito de 

Dourados e o município foi criado pela Lei Estadual nº 3691 de 13 de maio de 1976 

autonomizando-se do Município de Dourados. Em 1977 é criado o estado de Mato 

Grosso do Sul, a qual Angélica faz parte atualmente. 

 

3.2. Caracterização Ambiental 

 

Dados de clima, geologia, geomorfologia e solos constam no Atlas de Mato Grosso 

do Sul (MATO GROSSO DO SUL, 1989). 
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3.2.1. Geologia 

 

A sub-bacia do Rio Ivinhema apresenta cinco formações geológicas: Serra Geral, 

Caiuá, Santo Anastácio, aluviões atuais e Ponta Porã. As formações predominantes são 

Serra Geral e Caiuá, sendo que as formações aluviais ocorrem de Porto Caiuá até 

Anaurilândia às margens dos rios Ivinhema, Baía e Paraná (MATO GROSSO DO SUL, 

2006). As formações mais antigas, areníticas, são Caiuiá e Adamantina, e as mais 

recentes, Aluviões Atuais; no leste da UPG, nos divisores e água, há uma pequena franja 

da Serra de Maracaju, com basalto e arenito (SEMAC, 2010). 

 

3.2.2. Geomorfologia 

 

A declividade geral é no sentido SE, o ponto mais alto sendo a nascente do Rio 

Dourados, a 618 m alt., e o mais baixo, na foz do Rio Ivinhema, junto ao Rio Paraná, a 

234 m (MATO GROSSO DO SUL, 2012). No mapa de potencial geoambiental, a bacia é 

dividida em Sub-bacias Meridionais, Planaltos Rampeados e Vale do Rio Paraná (SEMAC, 

2010).  

O Vale do Rio Paraná é constituído pelos vales do Rio Paraná e de seus afluentes, 

com altitude entre 250 e 300 m, na maior parte sem deficiência hídrica para a vegetação 

devido à grande disponibilidade de água no solo (SEMAC, 2010). No baixo curso do 

Ivinhema há planícies, leques aluviais e superfícies erosivas, terraço alto, terraço médio 

com grande quantidade de depressões e lagos, e terraço baixo com planícies, leques 

aluviais e superfícies erosivas; a Planície divide-se em alta e baixa, uma superfície plana 

cuja largura aumenta para montante, sendo inundada pelo Rio Ivinhema, exceto 

próximo ao terraço baixo soerguido (FORTES, 2003). 
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3.2.3. Clima 

 

A precipitação média anual é de 1.400 a 1.700 mm, sendo novembro-janeiro o 

trimestre mais chuvoso e as menores precipitações ocorrem nos meses de inverno 

(MATO GROSSO DO SUL, 2006).  

A temperatura média anual de 20 a 22°C, no inverno de 15 a 19°C e no verão de 

23 a 26°C (MATO GROSSO DO SUL, 2006). Ao norte e noroeste do município de 

Ivinhema, o clima é úmido, entre 1.750 a 2.000 mm anuais (SEMAC, 2010).  

 

 

3.2.4. Solos      

 

Na UPG Ivinhema predominam os latossolos, sendo que o Latossolo Roxo ocupa 

46% da área, concentrada na Grande Dourados até a borda da Serra de Maracaju, 

seguido de Latossolo Vermelho-Escuro, com 38%, com maior ocorrência na porção leste 

da bacia, ambos encontram-se praticamente desprovidos de vegetação natural, 

utilizados com lavouras e pastagens (Oliveira et al. 2000). Pela classificação atual são 

todos Latossolos (EMBRAPA, 2006).  

No município de Angélica predomina Latossolo vermelho-amarelo, com baixa 

fertilidade natural, com textura argilosa ou média; junto a algumas drenagens, há 

Nitossolos de textura arenoso-média e arenoso-argilosa, também Planossolo álico 

(SEMAC, 2010). 

 

3.2.5. Cobertura vegetal  

 

A vegetação da bacia do rio Ivinhema, de nordeste ao sudeste, está na transição 

Cerrado/Floresta Estacional Semidecidual, ou Mata Atlântica. Ao norte do Rio Ivinhema 

predomina Cerrado e ao sul, Floresta Estacional Semidecidual (SEMAC, 2010).  
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A separação fitogeográfica coincide com a geológica, com a Formação Santo 

Anastácio sob Cerrado e a Formação Caiuiá na Floresta Estacional Semidecidual (SEMAC, 

2010).  

Na Grande Dourados havia a famosa “Mata de Dourados”, ou Floresta Estacional 

Semidecidual (FURTADO et al., 1982; SCIAMARELLI, 2005).  

A Floresta Estacional Semidecidual é a Mata Atlântica de Interior (RAMOS et al., 

2008). A vegetação terrestre é composta de formações florestais variadas e de campos, 

que são inundáveis (ASSIS, 1991). As florestas ripárias também são do tipo Floresta 

Estacional Semidecidual, com uma zona alagável com muito ingá (Inga vera) e 

orquídeas, favorecida pela umidade do ar advinda do rio, enquanto a vegetação de Mato 

Grosso do Sul geralmente é escassa em epífitas.  

Da Floresta Estacional Semidecidual restam poucos remanescentes, geralmente 

degradados por retirada de madeira, com muita regeneração de lianas e árvores 

pioneiras; algumas espécies características importantes da floresta original são perobas 

(Aspidosperma spp.), cedro (Cedrela fissilis), jequitibá (Cariniana estrellensis), e 

guajuvira (Patagonula americana) (SILVA et al., 2011b). 

Na planície dos rios Paraná e Ivinhema ocorrem Formações Pioneiras (FURTADO 

et al., 1982; SEMAC, 2010), de vegetação herbáceo-arbustiva a arbórea, e que não 

avança na sucessão para Floresta Aluvial onde o solo é mal drenado, além de vegetação 

aquática. 

A Floresta Aluvial ou ripária contém árvores como ingá (Inga vera), canela (Ocotea 

diospyrifolia e outras Lauráceas), louro-mole (Cordia sellowiana), marinheiro (Guarea 

guidonia), figueiras (Ficus spp.), morcegueira (Andira inermis), olho-de-boi (Ormosia 

arborea), pau-alho (Gallesia integrifolia), sangra-d’água (Croton urucurana), esponja 

(Apeiba tibourbou) e maria-mole (Symplocos uniflora).  

Em partes mais encharcadas ocorrem espécies de menor porte, da flora da Mata 

Atlântica, como açoita-cavalo (Luhea divaricata), corticeira (Erythrina cristagalli) e 

sarandi (Cephalanthus glabratus). É importante ressaltar que a mata ciliar pode estar 

longe do rio, no sopé do terreno elevado, separada pela várzea. Em paleodiques e fora 
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da várzea há remanescentes de floresta semidecidual, como canafístula (Peltophorum 

dubium), bálsamo (Pterogyne nitens), e de cerradão, como pindaíba (Xylopia aromatica), 

jacarandá-do-campo (Machaerium acutifolium) e pau-terra (Qualea parviflora).  

As florestas foram quase todas substituídas por pastagens e vegetação secundária 

(ASSIS, 1991). Em muitos trechos a vegetação foi removida até a margem dos cursos 

d’água. A floresta ripária tende a se recuperar, em parte, através de diásporos 

transportados por água e animais, principalmente aves. Junglos & Morais (2011) 

encontraram espécies pioneiras predominantes em fragmentos de mata ciliar no 

município de Ivinhema, como embaúba (Cecropia pachystachya), pau-pombo (Tapirira 

guianensis), tapiá (Alchornea triplinervia) e sabiazeira (Miconia chamissois). Como o 

nome de algumas indica, todas são árvores ornitocóricas. As florestas do Alto Paraná em 

Taquarussu são ricas em Myrtaceae (Eugenia, Psidium) e Lauraceae (Nectandra), 

podendo ter variação estrutural devidas a diferenças sucessionais e de grau de 

antropização, mas embaúba (C. pachystachya) e ingá (Inga vera) foram comuns 

(ROMAGNOLO & SOUZA 2000). Nas florestas mais inundáveis é muito frequente o 

bacupari (Rheedia gardneriana) (ASSIS, 1991). 

Os campos úmidos têm macega (Saccharum asperum, S. villosum), rabo-de-lobo 

(Andropogon hypogynus), capim-santa-fé (Panicum prionitis), capim-navalha (Paspalum 

virgatum), felpudo (P. plicatulum), taquarinha (Arundinella hispida), Asteráceas 

(Clibadium armanii, Melanthera latifolia), Gentianáceas, Melastomatáceas (Clidemia 

bullata, Desmoscelis villosa, Rhynchanthera novemnervia), Ludwigia sericea, e invasoras 

exóticas como braquiárias (Urochloa arrecta, U. humidicola, U. mutica).  

Há alguns estudos sobre a flora do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema 

(PEVRI), como de Rubiaceae, com 45 espécies, na maioria ervas e arbustos, e algumas 

árvores como jenipapo (Genipa americana) e sarandi (Cephalanthus glabratus) (PEREIRA 

& KINOSHITA, 2013).  

A área do atual PEVRI, de 73 mil ha, já havia sido drenada e transformada em 

pastagem cultivada de braquiárias (Urochloa spp.). Hoje a recuperação da vegetação 

original é impedida por incêndios das pastagens remanescentes e capins altos nativos 
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como rabo-de-burro (Andropogon bicornis), que geram muita biomassa combustível. 

Apenas pequenas ervas com xilopódio ou rizoma sobrevivem, p. ex., feijãozinho 

(Eriosema crinitum, Galactia sp.), perpétua (Gomphrena celosioides), Turneráceas, 

Vernonia spp., Zornia reticulata, ou anuais.  

 

3.2.6. Uso do Solo 

 

 O uso predominante do solo é para pastagem cultivada, com braquiárias 

(Urochloa spp.) e colonião e outras variedades da mesma espécie (Megathyrsus 

maximus). Na chamada bacia leiteira, que é grande, as pastagens são principalmente de 

campos secundários de grama-forquilha ou grama-mato-grosso (Paspalum notatum), 

que é a que sobrevive sob a excessiva lotação, suplementada com capim-napier, cana-

de-açúcar, milho, etc., e resíduos de lavoura.  

Também são utilizadas como pastagem as áreas úmidas, não interpretadas como 

APPs porque não têm buriti (Mauritia flexuosa). 

Quanto à vulnerabilidade ambiental, a bacia do Ivinhema apresenta predominância das 

classes medianamente estável (49%) e moderadamente vulnerável (42%), entretanto, 

as partes leste e sudeste são mais vulneráveis, enquadradas como moderadamente 

vulnerável (SOARES FILHO & SOUZA FILHO, 2011), onde estão as várzeas e os buritizais. 

 

3.2.7. Aspectos Demográficos 

 

População: 10.149 habitantes 

População Urbana: 8.103 habitantes 

Índice de Desenvolvimento Humano: 0,697 

PIB per capta: 43.858,29 
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3.3. Produção de Peixes  

 

O quadro abaixo mostra um panorama geral da piscicultura no município 

fornecido pela AGRAER local, e atualizado com dados obtidos pela Secretaria de Meio 

Ambiente do município de Angélica. 

 

Especificação do 
Sistema 
produtivo 

Nº de 
piscicultor

es 

Total de 
lâmina 

D’água/ha 
implantad

o 

Total de 
lâmina 

D’água/ha 
em 

operação 

Potencial 
de novas 

piscicultur
as/ha 

Produção 
Ton/ano 

Estabeleci
mentos 

produzem 
alevinos 

Estabeleci
mentos 

de 
pesque-
pague 

Nº de 
tanques-

rede 

AF 
Patinga e carpa 

01 0,5 0,5 30,0 1,0 0 01 0 

EMPRESARIAL 
Criação de 

Pintado e pacu 

01 2,5 2,5 30,0 12,0 0 - 0 

EMPRESARIAL 
Sistema Intensivo 

01        
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4. PRINCIPAIS OPORTUNIDADES 

 

❖ Aumento da demanda por tecnologias para ampliação da capacidade 

produtiva e da eficiência técnica e econômica da produção de pescado;  

❖ Aproveitamento total do peixe, da carne até as vísceras para a fabricação 

de farinha, diversificando os produtos;  

❖ Expansão geográfica da área de produção do pescado;  

❖ Ampliação e diversificação de tecnologia com vistas a atender com 

melhorias aos piscicultores;  

❖ Aumento da demanda por alimentos saudáveis, funcionais, práticos e de 

boa qualidade; Possibilidade de ampliação de parcerias e cooperativismo; 

❖ Aproveitamento das políticas públicas para desenvolvimento territorial;  

❖ Perspectivas de ampliação das unidades produtivas em tanques 

escavados;  

❖ Perspectiva de novos mercados pela rodovia do pacífico (mercado andino 

e Asiático e Costa Oeste Americano); 

❖ Políticas públicas para pesca e aquicultura na matriz do governo federal, 

estadual e municipal;  

❖ Déficit mundial de oferta de pescado;  

❖ Potencial hídrico, solo, topografia do município que favorece instalação 

de projetos aquícolas;  

❖ Ampliação do consumo per capita local e regional. 
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5. PRINCIPAIS AMEAÇAS  

 

❖ Dificuldades de atração e retenção de profissionais qualificados e de 

assistência técnica aos piscicultores;  

❖ A crescente pressão de segmentos da sociedade no contexto dos 

impactos da piscicultura sobre o meio ambiente podendo resultar em diminuição 

dos investimentos para o setor; 

❖ Desorganização das cadeias produtivas podendo limitar o 

desenvolvimento do setor; 

❖ Baixa oferta de produtos beneficiados no mercado; 

❖ Ineficiência no sistema de controle fiscal e vigilância sanitária. 
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6. ESTRATÉGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS E 

PROCESSOS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SEGUROS, DIVERSIFICADOS E 

NUTRITIVOS, VISANDO ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE MERCADO  

 

❖ Ampliar e desenvolver tecnologias e processos nacionais de alimentos 

seguros, de alto valor agregado, elevado valor nutritivo e apelo funcional;  

❖ Desenvolver produtos com identidade regional;  

❖ Implantação do Centro Tecnológico visando pesquisas em modelos 

produtivos, melhoramento de espécies, alimentos e sanidade. 
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7. PROPOSTA PARA ALCANÇAR OBJETIVOS E PONTOS DE REFERÊNCIA  

 

“Viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade 

da piscicultura em benefício da sociedade”. 
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8. VISÃO DE FUTURO 

  

“Ser referência Regional e Estadual na geração de renda, tecnologia e inovação 

para o desenvolvimento sustentável da piscicultura”. 
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9. DESAFIOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS  

Os desafios científicos e tecnológicos correspondem aos Objetivos Estratégicos 

que se referem às atividades de piscicultura na região de Angélica/MS. 

 Com base nas informações já coletadas, sabe-se que a região oferece grande 

disponibilidade de áreas propícias e interesse na atividade de piscicultura. O Brasil é um 

grande produtor de pescado e o Estado de Mato Grosso do Sul pretende ser um grande 

referencial nesta área, iniciando novos projetos e abrangendo ainda mais essa nova 

expectativa de trabalho e renda aos rondonienses.  

Esse processo de maximização da piscicultura fará com que novos desafios e novas 

tecnologias se estabeleçam e tragam estratégias prioritárias para a região garantindo a 

competitividade e sustentabilidade do ramo da piscicultura. 
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10. O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA TÊM AS SEGUINTES 

DIRETRIZES: 

10.1. Seleção de público alvo com perfil de agricultura familiar:  

 

O Município de Angélica possui a maioria de seus habitantes predominantemente 

urbana. Para a iniciativa da atividade de piscicultura é necessária à inclusão social dos 

pescadores, já que necessitam da pesca para constituir sua renda básica. Um dos focos 

principais do Plano de Desenvolvimento da Aquicultura é proporcionar melhorias no 

trabalho e vida destes trabalhadores. Articulando na educação, capacitação e 

qualificação.  

No entanto é necessário a valorização da pesca, assegurando o direito dessas 

populações, colocando também uma alternativa e oportunidade, assim gerando mais 

emprego e aumento na renda, promovendo melhorias em sua qualidade de vida. 

 

 

10.2. Realização de parcerias com o estado e outros entes públicos:  

 

O reconhecimento da importância deste setor para o desenvolvimento econômico 

exige parcerias com o Estado. Isso se concretiza através da união de políticas públicas se 

fortalecendo e garantindo a continuidade do trabalho para se constituir programas que 

estruturem a cadeia produtiva; facilitar investimentos; Concepção de novos cargos 

conceituados para a prática de piscicultura; e criação do pescado; podendo chegar ao 

processamento deste dentro das próprias propriedades, tendo um ciclo completo, e 

partindo direto para a comercialização.  

Obter convênios e parcerias com cooperativas e outros órgãos que viabilizam o 

comércio e disponibilizam crédito,  que tenham por objetivo oferecer linhas de 

financiamento adequadas às necessidades de crédito para o desenvolvimento da pesca 

e aquicultura atendendo demandas de investimento, custeio, comercialização e infra-

estrutura produtiva. 
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10.3. Incentivo ao cooperativismo e associativismo:  

 

A educação cooperativista tem como estratégia a implantação de políticas de 

desenvolvimento da pesca via o cooperativismo, tendo aspecto que se torna relevante 

quando sabemos que fatores de ordem sociocultural determinaram que a categoria de 

pescadores artesanais fosse observada de forma distinta em relação a outras categorias 

sociais, principalmente quando o tema é cooperação e associativismo. O apoio e 

incentivo às cooperativas e associações é uma melhor forma de organização do setor 

pesqueiro entre comunidades, com condição de estruturar a cadeia produtiva, reduzir 

os custos da produção, aumentar a qualidade do pescado, agregar valor e melhorar a 

renda. 
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10.4. Infraestrutura adequada:  

 

Na implantação da infraestrutura dos tanques escavados e tanques-rede tem 

como principais objetivos o planejamento do empreendimento, gerenciamento, 

organização, direção, controle, avaliação, tecnologia, determinação de custos diretos e 

indiretos, capacidade de produção, assistência técnica, estocagem, comercialização e 

principalmente layout de projetos e engenharia aquícola em geral. A necessidade de um 

frigorífico adequado, câmaras frias, fábricas de ração e de farinha de peixe, expressão 

benefícios tanto ao produto quanto ao piscicultor, permitindo assim que os acessos mais 

fáceis a estes, façam com que o produto final esteja pronto para venda no mercado 

consumidor com maior qualidade.  

 

 

10.5. Qualidade do produto: 

 

 A piscicultura proporciona um elevado nível de qualidade do peixe para consumo 

humano, devido aos cuidados com alimentação através de rações apropriadas que 

proporciona uma dieta saudável, controle do crescimento, manejo adequado na 

despesca e das propriedades limnológicas dos tanques escavados e tanques-rede. O 

mercado pesqueiro é extremamente promissor desde que haja regularidade na oferta e 

que atendam aos padrões de mercado em consonância com os requisitos exigidos pelos 

órgãos competentes (certificações: ambiental, social e sanitária). A qualidade do 

pescado a um preço acessível e competitivo proporcionará um incremento contínuo da 

oferta de produtos pesqueiros. 
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10.6. Produção, processamento e comercialização do pescado 

(infraestrutura): 

 

A produção, basicamente obedece a um processo com duas etapas; produção de 

alevinos e engorda até o tamanho comercial; iniciando-se a despesca dos peixes, segue 

o processo de comercialização.  

A produção organizada, como a participação de produtores na realização de 

eventos, é necessária já que em épocas favoráveis a esta atividade o consumo de peixe 

é maior. As atividades da função de produção são as seguintes: identificação dos 

organismos aquáticos de interesse da aqüicultura, utilização de práticas de desova, 

incubação e eclosão das larvas, compreensão da importância da alimentação no ciclo 

biológico e manejo de sistemas hidráulicos e de aeração. A articulação de todas as 

etapas da cadeia produtiva é formada pelo segmento que fornece os suprimentos 

necessários para o desenvolvimento da atividade e requer além de um forte 

envolvimento do setor no processo de produção, a implantação de políticas de fomento 

e de desenvolvimento da atividade.  

A pesquisa, o crédito, o ordenamento e a fiscalização são algumas das 

necessidades para essa estruturação. A repartição da renda obtida através da 

comercialização que é definida como a maneira pela qual o resultado da atividade no 

processo produtivo se distribui entre os participantes da produção. 

 

10.7. Assistência técnica: 

 

 Apoiar o desenvolvimento da cadeia produtiva junto as comunidades as quais se 

encontram em total abandono, propondo-se então a difusão de novas tecnologias de 

pesca, elevação do desenvolvimento social e econômico destas atividades nas 

comunidades pesqueiras. Realizar uma visita por mês à propriedade para apoio ao 

piscicultor e análise dos dados. 
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10.8. Incentivo ao consumo do peixe:  

 

A carne de peixe é nutritiva, pois contém uma quantidade elevada de proteína, 

semelhante à quantidade encontrada nas outras carnes. Possui vitaminas A, B1, B2, B6, 

C, D e E e ainda elementos minerais essenciais para o ser humano, como o sódio, ferro, 

cobre e zinco. Possui pouca gordura, principalmente a saturada, prejudicial ao nosso 

organismo, além ainda de conter um ácido chamado ômega 3, que ajuda a reduzir as 

taxas de colesterol, diminuindo a incidência de doenças cardiovasculares.  

A introdução de peixe na alimentação das crianças é uma importante alternativa 

para garantir o suprimento de ferro de boa disponibilidade e prevenir contra o risco de 

anemia. Para as crianças, os benefícios estão relacionados ao fortalecimento do sistema 

imunológico e no desenvolvimento cerebral. 

Pelos benefícios que esse alimento traz à saúde, recomenda-se que o peixe seja 

consumido pelo menos duas vezes por semana. Impulsionando o consumo desse 

alimento consegue-se a maior valorização do produto, conseqüentemente maior renda 

ao produtor. 
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11. RESULTADOS ESPERADOS  

 

Com base na compreensão da situação atual da cadeia produtiva no município e 

considerando o horizonte temporal estabelecido nesse Plano Municipal de 

Desenvolvimento da Aquicultura, abaixo são apontados resultados finalísticos visando o 

crescimento e desenvolvimento do arranjo, a saber:  

❖ Licenciar ambientalmente 50% dos empreendimentos até 2018, 75% até 2019 e 

100% até 2020;  

❖  Garantir assistência técnica especializada a 50% dos piscicultores até 2019, 75% 

até 2019 e 100% até 2020 

❖  Oferecer orientações sobre meios de acesso ao crédito a 50% dos piscicultores 

até 2018, 75% até 2019 e 100% até 2020 

❖ Aumentar a produção de peixe em cativeiro em 50% até o final do ano de 2019 

❖  Revitalizar as unidades produtivas instaladas em 100% até o final do ano de 

2020. 
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12.  INDICADORES DE RESULTADOS  

 

Para indicar os meios pelos quais serão medidos os resultados esperados acima 

apresentados, foram apontados os seguintes indicadores de resultado:  

❖ Quantidade de Unidades Produtivas licenciadas 

❖ Quantidade de piscicultores assistidos tecnicamente  

❖ Quantidade de linhas de créditos oferecidas  

❖ Produção de peixes toneladas/ano  

❖ Unidades produtivas revitalizadas 
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13. GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO  

 

O Plano de Desenvolvimento será gerido pela Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e  Meio Ambiente do Município que ficará encarregada de analisar e 

monitorar a implantação das ações, articulando todas as instituições envolvidas, visando 

atendimento das medidas necessárias para se atingir os resultados esperados.  
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14. DESAFIOS A SEREM SUPERADOS: 

Gestão do 

Negócio/ 

Gestão da 

Produção 

Associativismo Produto 

(Qualidade e 

Produtividade) 

Infraestrutura 

e Logística 

Mercado e 

Comercialização 

Assistência 

Técnica 

Pesquisa e 

Desenvolvimento 

Capacitação Políticas 

Públicas 

Meio 

ambiente/ 

Licenciamento 

ambiental 

Crédito 

Ausência de 

visão de 

negócio 

Desarticulação 

dos 

produtores. 

Falta 

associativismo 

Água de 

qualidade para 

produção 

Reestruturação 

do Perímetro 

(melhorias nos 

canais, 

tanques, etc.) 

Dificuldade de 

escoamento da 

produção a 

preços justos  

Insuficiência 

de um 

Programa 

Estadual de 

Assistência 

Técnica 

(Capacitação 

de técnicos 

em número 

adequado 

com plano 

de trabalho, 

metas e 

região de 

atuação 

bem 

definidas, 

ligados a 

Pesquisa sobre 

Manejo 

Alimentar 

Orientação 

para 

elaboração 

de projetos 

Gestão 

Governamental 

da atividade 

(Estado 

aumentar o 

estímulo a 

atividade) 

Obtenção do 

licenciamento 

ambiental em 

função da 

burocratização 

do processo 

Ausência de 

projetos para 

financiamento 
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órgãos de 

pesquisa.) 

Necessidade 

de 

capacitação 

em gestão 

Ausência de 

reuniões 

periódicas da 

Câmara 

Setorial de 

aqüicultura e 

pesca 

Aquisição da 

ração a um 

custo acessível 

Gestão da 

distribuição 

das águas 

Inserir os 

produtos no 

mercado 

institucional 

 Pesquisas sobre 

Impactos 

Sócioambiental 

Formação 

profissional 

de base 

Interação / 

Sintonia entre 

o poder 

público e os 

produtores 

Conscientização 

dos produtores 

sobre a 

necessidade da 

licença 

ambiental 

Dificuldade de 

acesso ao 

crédito 

Sistemas de 

produção e 

manejo 

inadequados   

Necessidade 

de fortalecer a 

Câmara 

Setorial 

Produzir com 

qualidade 

Melhorias nos 

acessos para 

escoamento da 

produção 

Criação de 

estratégias de 

marketing da 

atividade 

Projetos de 

pesquisas 

focados nas 

demandas 

da realidade 

local 

 Interesse 

político em 

organizar a 

atividade 

no Estado 

 Orientação aos 

produtores 

para obtenção 

da licença 

ambiental 

 

Ausência de 

um cadastro 

geral dos 

piscicultores 

   Criação de 

novos canais 

para 

comercialização 

   Políticas 

públicas 

voltadas para 

absorção de 

mão-de-obra 

formada por 

curso técnico 

em piscicultura 

Obtenção da 

documentação 

atualizada para 

licença coletiva  
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a ser 

implantado 

Fraca 

organização 

da produção 

          

Necessidade 

de organizar o 

setor (órgãos 

e 

piscicultores) 

          

Pouco 

conhecimento 

da cadeia 

          

Baixa 

rentabilidade 

(tanques 

escavados) 

          

Falta sintonia 

entre as 

etapas da 

cadeia 

apoiada por 
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empresa 

âncora 

Custo elevado 

para 

aquisição de 

ração 
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