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Quando olha para trás, o pesca

dor tradicional enxerga uma 

linha do tempo sombria. De

pois do apogeu da atividade, na déca

da de 70, principalmente em virtude 

dos recordes na captura da sardinha, 

vieram anos repletos de tormentas. 

Queda nos estoques pesqueiros, desar

ticulação de poios produtores, termi

nais e frigoríf icos fechados, má gestão 

pública e informalidade generalizada 

marginal izaram o setor. 

Mais de 30 anos depois do ápi

ce, o segmento ganhou fôlego com a 

criação da Secretaria Especial de 

Aquicultura e Pesca (Seap) - conver

tida no ano passado em Ministério da 

Pesca e Aquicultura (MPA) . 

A estrutura retomou o leme e 

os pescadores artesanais e industriais 

ganharam uma referência institu

cional para negociarem seus pleitos. 

Desde 2003, o órgão elaborou algu

mas políticas públicas (veja quadro 

na página 55) para fortalecer a pes

ca. Apesar do esforço, muitos proble

mas ainda continuam, como a defasa-

gem tecnológica, a informalidade nas 

transações comerciais, o excesso de 

esforço de pesca e a baixa qualidade 

dos produtos pesqueiros ofertados no 

varejo. 

0 presidente do Sindicato dos 

Armadores de Pesca do Rio de Janei

ro, Alexandre Espogeiro, reconhece 

que o setor ganhou uma polít ica de 

Estado para a área. Porém, acredita 

que ainda falta a consolidação de dois 

eixos: a criação de uma infraestrutura 

adequada para descarga e comercial i

zação de pescado e um programa para 

a formação profissional do pescador 

em todos os níveis de graduação. 

Tsuneo Okida, da Federação dos 

Pescadores do Estado de São Paulo, 

concorda. 

"O governo deve preparar o ho

mem para tratar o pescado a bordo, 

para manipular uma sonda, sonar, 

GPS . Isso leva tempo." 

Contingente - De acordo com 

informações do ministério, mais de 

700 mil profissionais estão registra

dos para exercer atividades relacio

nadas à pesca extrativa. Estima-se 

que cinco empregos indiretos sejam 

criados para cada posto formal que 

a atividade gera. Mas o custo é alto. 

Entre equipamentos e treinamento de 

pessoal, o valor pode chegar a R$ 1 

milhão para uma embarcação média. 

Segundo Espogeiro, os profissio

nais mais qualif icados estão migran

do para áreas mais rentáveis, como 

as plataformas de Petróleo, ou para 

embarcações estrangeiras arrendadas 

- expediente autorizado pelo governo. 

0 último item ocorre mais por 

necessidade do que por opção. Uma 

parte da frota pesqueira industrial, 

estimada em cinco mil barcos de mé

dio e grande portes, está sucateada. 

Sem recursos estruturais e tecnoló

gicos, o Brasi l não explora a pesca 

oceânica como poderia. Peixes prove

nientes dessas áreas, como os atuns, 

poderiam render um aumento de cap

turas de até 70 mil toneladas por ano 

no Oceano At lânt ico Sul, a f i rma o M i 

nistério da Pesca. 

Segundo estudo realizado por 

técnicos do Departamento de Plane

jamento e Ordenamento da Pesca do 

Ministério, o Brasi l apresenta ainda 
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um potencial de captura de três mil 

ton/ano para recursos demersais de 

profundidade (peixe sapo, carangue

jos e camarões de profundidade) e de 

cerca de 50 mil ton/ano para espécies 

de oceano profundo, como calamar 

argentino, peixe-lanterna e merluza 

de cola. 

Isso representaria um volume 

extra de US$ 500 milhões. Algumas 

empresas já exploram esse potencial, 

como é o caso da catarinense Leardini. 

"Chegamos a achar cardumes 

de duas mil toneladas. Achamos que 

ainda temos muita coisa boa por vir 

da pesca de extrativismo, porém, te

mos de conhecer a pescaria de pro

fundidade, e isso requer paciência e 

investimento", af i rma o diretor presi

dente, Att i l io Leardini. 

Ele conta que outras empresas 

estão investindo na pescaria de atum 

para sashimi e local izaram cardumes 

de até mil toneladas. 

"Ou seja, temos peixes no mar, 

o que precisamos é de critério e tec

nologia." 

Aquicultura - Enquanto o crité

rio e a tecnologia não se consolidam, 

o setor se vira como pode. Muitos 

optam pelo ingresso à aquicultura. 

A atividade permite o planejamento 

e controle de toda a produção, o que 

seduz muitos empresários tradicionais 

no ramo pesqueiro. 

"No âmbito industrial, a pesca 

extrativista tende a ser substituída 

pela aquicultura e maricultura, for

mas lineares de manutenção da estru

tura de oferta ao mercado consumi

dor, na forma in natura ou com valor 

agregado", diz o vereador e também 

filho de pescador Sadao Nakai, de 

Santos (SP). 

Mesmo com inúmeros períodos 

de defeso - proibição da pesca du-



rante a época de reprodução - o ano 

passado apurou recordes de captura, 

principalmente no caso da sardinha. 

O Saperj estima que o volume 

desses peixes capturados em 2009 

no Brasi l superou 90 mi l toneladas. 

Quase 70% deste contingente foram 

adquir idos pelas indústrias, o que 

denota um aquecimento da deman

da. Resta saber se os bons resulta

dos vão se conf i rmar da fo rma que o 

setor espera. 
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