


EIL SIMS CUIDA DE SEUS ANIMAIS AGITADOS como 

qualquer fazendeiro dedicado. Mas em vez 
de selar um cavalo como os pastores de ove-
lhas australianos com quem cresceu, ele colo-
ca um snorkel e uma máscara de mergulho 
para tratar de seu "rebanho": 480 mil traças 
ou peixinhos-de-prata (Lepisma saccharina) 

engaiolados a 800 m de distância da praia de Kona, na ilha Havaí, 
a maior do arquipélago havaiano. 

Instalada discretamente sob as ondas, a fazenda de Sims é uma 
de 20 operações globais que tentam explorar a última grande fron-
teira agrícola da Terra: os oceanos. Localizadas em alto mar, elas 
oferecem uma clara vantagem sobre milhares de pisciculturas con-
vencionais - verdadeiras frotas de gaiolas muito próximas à linha 
costeira. Com freqüência essas antigas fazendas aquáticas litorâ-
neas, desprezadas como "ciscos nos olhos" e poluidoras oceânicas, 
liberam excrementos e restos de comida de peixes em quantidades 
suficientes para turvar as águas mais rasas e calmas, desencadean-
do uma nociva florescência de algas ou simplesmente matando a 
vida marinha abaixo dos viveiros. Em lugares um pouco distantes 
da terra firme, como a Kona Blue Water Farms, a poluição não é 
um problema, justifica Sims. Os sete currais submersos, cada um 
do tamanho de um ginásio de esportes, estão alojados em corren-
tezas velozes que levam os dejetos e resíduos para o mar aberto, 
onde são rapidamente dispersados, tornando-se inofensivos. 

Em vez de simplesmente acreditar nas palavras de Sims, coloco 
um par de nadadeiras nos pés e um snorkel ao redor do pescoço, 
caminho desajeitado até a borda de seu pequeno bote de serviço e 
mergulho. Vista da água, a gaiola em forma de cone duplo brilha 
como uma enorme lanterna chinesa, entremeada por raios de luz 
solar e reluzentes peixes ziguezagueantes. Ao toque da mão, o ma-
terial sólido que reveste firmemente o lado externo da estrutura, 
parecido com kevlar, mais parece uma cerca que uma rede. Ele 
não só repele tubarões famintos com eficiência, como também 
confina uma pululante massa de peixes Seriola rivoliana, uma es-
pécie local de peixes remeiros (yellowtail, em inglês) que a Kona 
Blue domesticou como alternativa para o atum selvagem. 

O FIM DO SUSHI? 
Por que remeiros? Porque muitas companhias pesqueiras de 

atuns naturais estão falindo e o yellowtail, adequado para sushi, al-
cança um preço de mercado alto. Sims e Dale Sarver, outro biólogo 
marinho, fundaram a Kona Blue em 2001 para criar peixes popula-
res de maneira sustentável. E os métodos que empregam podem 
ser aplicados a peixes comuns, nada especiais - e nós poderemos 
precisar deles. Estima-se que a população mundial salte de 6,9 bi-
lhões para 9,3 bilhões de pessoas até 2050 e, com padrões de vida 
mais elevados, elas tendem a consumir mais carne e frutos do mar. 
Entretanto, a captura global de peixes oferecida pela Natureza está 
estagnada ou declinou ao longo da última década. A criação de 
gado, suínos, aves, entre outros animais, consome vastas áreas de 
terra, água potável, combustíveis fósseis que poluem o ar, e fertili-
zantes que escoam com as chuvas e afetam rios e oceanos. 

De onde, então, virá toda a proteína necessária para alimentar 
essa multidão global? A resposta poderia ser de novas fazendas de 
piscicultura em alto-mar, desde que possam funcionar com efi-
ciência sem provocar poluição. 

Para alguns cientistas, alimentar o mundo implica transferir a 
produção de proteína animal para os mares. Mas se uma "revolu-
ção de alimentos azuis" pretende encher um prato tão elogiado à 

mesa do jantar, é necessário que ocorra de forma ambientalmente 
saudável - e que seus benefícios sejam mais divulgados, tanto junto 
a um público cético dessas possibilidades, como a formuladores de 
políticas e detentores do poder de decisões. 

No passado, a condenação a essa forma de piscicultura pode ter 
sido válida. Quando a moderna atividade costeira começou, há 
cerca de 30 anos, praticamente ninguém fazia as coisas correta-
mente, nem para o meio ambiente, nem para a sustentabilidade 
em longo prazo da indústria. Os resíduos de peixes eram apenas 
uma das questões. Criadores de camarões no Sudeste Asiático e no 
México desmaiaram florestas litorâneas de mangues para instalar 
lagos para suas criações de crustáceos. Nas fazendas salmoneiras 
da Europa e das Américas, os animais freqüentemente não tinham 
espaço suficiente, o que favorecia a disseminação de doenças e pa-
rasitas. Às vezes, peixes que escapavam dos viveiros transmitiam 
suas doenças às espécies nativas. Outro agravante é que a aquicul-
tura industrial representava (e ainda o faz) um esgotamento do 
volume líquido da massa de peixes oceânicos. Espécies forrageiras 
selvagens - pequenas, baratas e pouco apreciadas, mas que os 
peixes maiores e livres consomem - são capturadas em grandes 
quantidades, moídas e transformadas em ração para alimentar as 
populações písceas mais saborosas e carás, criadas em cativeiro. 

Claramente, essas mazelas não foram favoráveis aos negócios 
e a indústria desenvolveu soluções inovadoras. A estratégia da 
Kona Blue, de inserir a fazenda em meio a correntes litorâneas rá-
pidas, é um exemplo. Outros criadores estão começando a criar 
algas marinhas e animais que filtram seus alimentos, como os 
moluscos, perto dos viveiros de peixes para que absorvam os resí-
duos. Em toda a indústria de aquicultura, inclusive em viveiros de 



água doce, aperfeiçoamentos no manejo animal e nas fórmulas 
das rações estão reduzindo a incidência de doenças, ajudando os 
peixes a crescer mais rapidamente com menos farelo de peixes 
forrageiros em suas dietas. Mas ainda poderá levar um bom tempo 
até que grupos ambientalistas removam os peixes criados em vi-
veiros de suas listas de produtos vetados. 

Pensadores de vanguarda estão testando uma medida mais 
ousada ainda. As nações do mundo exercem direitos exclusivos 
para administrar uma faixa marítima que se estende até 200 
milhas náuticas de seus litorais - uma vasta extensão inexplora-
da para a produção de alimentos domesticados. Ao redor dos 
Estados Unidos, essa área totaliza 3,4 milhões de milhas náuti-
cas (equivalentes a 11,6 milhões de km2). Currais submersos de 
peixes, impulsionados por grandes hélices, poderiam viajar por 
correntes oceânicas estáveis e retornar meses depois aos seus 
pontos de partida ou chegar a um destino distante e fornecer 
peixes frescos para comercialização. 

O engenheiro oceânico Clifford Goudey testou o primeiro curral 
de peixes submergível e autopropulsionado ao largo da costa de 
Porto Rico no final de 2008. A gaiola, uma esfera geodésica de 18,8 
m de diâmetro, provou ser surpreendentemente manobrável 
quando equipada com um par de hélices de 2,4 m de diâmetro, se-
gundo Goudey, ex-diretor do Centro Sea Grant de Engenharia de 
Aquicultura Marítima do MIT (MIT Sea Grant's Offshore Aquacul-
ture Engineering Center). Ele imagina lançar dezenas de fazendas 
móveis em progressão constante dentro de uma corrente maríti-
ma previsível, que atravesse o mar do Caribe a cada nove meses. 

O desafio da aquicultura marinha que tem sido mais difícil de 
solucionar é a necessidade de utilizar pequenos peixes selvagens 

para alimentar as variedades grandes, criadas em cativeiro. (Peixes 
pequenos não são cultivados em fazendas aquáticas porque já 
existe uma indústria especializada que captura e os transforma 
em óleo e farinha." A questão da alimentação dos peixes suscita 
em mim uma lembrança viva quando Sims e eu subimos a bordo 
de um antigo navio de transporte da Marinha americana, enge-
nhosamente transformado em barcaça de alimentação. A ondula-
ção do mar me joga para o lado à medida que caminho rumo à 
proa, fazendo-me recordar uma acidentada viagem de picape que 
fiz há muito tempo por uma pastagem esburacada e semicongela-
da no Missouri, para levar feno ao gado da raça Hereford de um 
primo. A memória do perfume adocicado de capim seco desapare-
ce quando pego um punhado de ração oleosa e marrom de um gi-
gantesco saco de 900 kg aberto no convés. As bolinhas, ou pellets, 
parecem ração moída para um pequeno cão terrier, mas exalam o 
cheiro desagradável de uma lata de anchovas vazia. 

O odor não surpreende: 30% da ração utilizada em Kona Blue 
é de anchova peruana moída. Os remeiros, ou yellowtails, pode-
riam sobreviver com uma dieta vegetariana, mas não teriam o 
mesmo sabor, explica Sims. Tampouco sua carne incluiria todos os 
ácidos graxos e aminoácidos que tornam seu consumo tão saudá-
vel. Esses ingredientes provêm da farinha e do óleo de peixe e essa 
é a grande questão. "Frequentemente somos crucificados e ridicu-
larizados porque matamos peixes para criar peixes", lamenta Sims. 
A criação de salmões em cativeiro suscita a mesma ira. 

Os detratores temem que a crescente demanda dos produtos 
das fazendas de peixes acabará com os estoques de anchovas, sar-
dinhas e outros peixes forrageiros. Antes do início da moderna 
piscicultura, a maior parte da farinha de peixe destinava-se à ali-



mentação de suínos e aves, mas hoje a aquicultura consome 68% 
de toda a produção, embora as fórmulas de rações mais avança-
das tenham reduzido a inclusão dessas espécies. Quando a Kona 
Blue começou a criar yellowtails, em 2005,80% de sua ração con-
tinha anchovas. No início de 2008, a empresa havia reduzido essa 
porcentagem para 30% ao aumentar a concentração de farinha de 
soja e acrescentar óleo de frango, subproduto do processamento 
de aves - sem sacrificar o sabor ou o benefício à saúde, argumenta 
Sims. Os pellets compostos representam um grande avanço em 
relação à prática rudimentar de jogar sardinhas inteiras nos vivei-
ros de peixes. Infelizmente, esse hábito perdulário ainda é norma 
entre os piscicultores menos sofisticados. 

A meta dos empresários mais esclarecidos é atingir uma pro-
porção equilibrada, em que a quantidade de peixe na ração seja 
igual ao peso do peixe produzido para o mercado. Criadores de ti-
lápias e bagres de água doce já alcançaram essa grandeza mágica; 
os piscicultores marinhos ainda não. Como 70% da ração de Kona 
Blue é constituída de proteína agrícola e óleo, a empresa agora só 
necessita de 725 g a pouco mais de 900 g de anchovas para produ-
zir 453 g de yellowtail. A média para a indústria de salmões de ca-
tiveiro é de cerca de 1,3 kg. Para não sofrer prejuízo de proteína 
marinha seria necessário reduzir essa proporção. Ainda assim, 
peixes criados em fazendas consomem uma parcela de alimentos 
bem mais modesta que seus parentes em liberdade: no decorrer 
de sua vida, um atum pode devorar mais de 45 kg de alimentos 
para cada 0,453 kg de seu próprio peso - e tudo isso em peixes. 

A pressão para reduzir a captura de sardinhas e anchovas se 
intensificará à medida que o número de fazendas de piscicultura 
aumentar. A aquicultura é o setor de produção de alimentos que 
mais cresce no mundo, com uma taxa de expansão de 7,5% ao ano, 
desde 1994. Nesse ritmo, os recursos de farinha e óleo de peixe po-
deriam se esgotar até 2040. Portanto, uma grande meta é eliminar 
todos os produtos derivados de peixes forrageiros das rações em 
uma década aproximadamente, especula o ecologista marinho 
Carlos M. Duarte, que dirige o Laboratório Internacional para 
Mudança Global do Conselho Espanhol para Pesquisa Científica, 
em Maiorca. Um avanço que poderia ajudar nessa meta é extrair o 
cobiçado ácido graxo Omega-3 DHA (ácido docosa-hexanoico) de 
algas microscópicas, que poderiam substituir uma parte da parce-
la de peixes forrageiros em rações. A Advanced BioNutrition, em 
Columbia, Maryland, está testando uma ração que contém o 
mesmo DHA derivado de algas utilizado para enriquecer leite em 
pó infantil, leite comum e sucos industriais. 

Recentemente, pesquisadores da Organização de Pesquisa 
Científica e Industrial da Commonwealth australiana consegui-
ram extrair DHA de plantas terrestres pela primeira vez. Duarte 
sugere que a acirrada competição por terras agrícolas e água doce 
significa que os piscicultores deverão acabar eliminando também 
a soja, o óleo de frango e outros produtos terrestres, passando a 
alimentar seus cardumes com zooplâncton e algas marinhas, 
fáceis de ser cultivadas. (As algas marinhas já respondem por 
quase 25% de todo o valor da aquicultura marinha.) 

Apesar dos aprimoramentos na piscicultura marinha, 
renomados ambientalistas e acadêmicos ainda a descar-
tam. O ecologista marinho Jeremy Jackson, do Instituto 
Oceanográfico Scripps, afirma ser "radicalmente contra" a 
aquicultura de peixes predatórios e camarões - basicamen-
te, ele é contra a criação de qualquer peixe que as pessoas 
gostam de consumir em forma de sashimi. Ele qualifica a 
prática de "ambientalmente catastrófica" quanto à pressão 





que exerce sobre os estoques de peixes naturais e insiste 
que ela deveria ser "ilegal". 

O argumento de jackson, apoiado por outros críticos, é que o 
risco do colapso de populações de peixes forrageiros, já supe-
rexploradas, é grande demais para justificar que se sirvam ali-
mentos de luxo que a maior parte do mundo jamais saboreará. 
Seria muito melhor consumir diretamente sardinhas e ancho-
vas herbívoras, em vez dos predadores que se situam no topo da 
pirâmide, criados em viveiros. 

OPÇÃO VEGETARIANA 
CERTAS PESSOAS MENOSPREZAM o consumo de peixes - indepen-
dentemente de serem capturados no mar ou criados em cati-
veiro - com base na premissa de que o planeta e seus habitan-
tes humanos seriam mais saudáveis se ingerissem mais plan-
tas. Mas a sociedade não tem pressa em se tornar vegetariana. 
As pessoas estão consumindo quantidades crescentes de 
carne, à medida que as populações do mundo em desenvolvi-
mento se tornam mais prósperas, urbanas e ocidentalizadas. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê um aumento 
de 25% no consumo per capita até 2050. E, mesmo que ele se 
mantivesse estável, seria preciso aumentar as áreas de plantio 
e pastagens entre 50% e 70%, aos níveis atuais de produtivida-
de, para produzir os alimentos necessários em 2050. 

Essa realidade requer uma comparação raramente feita: a cria-
ção de peixes em fazendas versus o cultivo agrícola terrestre. Exe-
cutada corretamente, a piscicultura poderia fornecer proteínas 
vitais ao mundo reduzindo, ao mesmo tempo, a expansão de ativi-
dades agrícolas terrestres e seus consequentes custos ambientais. 

Fazendeiros já alteraram 40% da superfície terrestre do 
planeta e após 10 mil anos de tentativas para resolver as difi-

culdades, ainda persistem grandes problemas. O gado conso-
me quantidades enormes de produtos vegetais intensamente 
fertilizados e as fazendas de suínos e aves são poluidoras no-
tórias. As zonas mortas abaixo das pisciculturas costeiras 
tornam-se insignificantes diante das imensas áreas estéreis 
criadas por escoamentos de fertilizantes no golfo do México, 
no mar Negro e em outras regiões do mundo; o mesmo 
ocorre em comparação com as nocivas florescências de algas 
que proliferam na baía de Chesapeake como resultado dos 
efluentes das suinoculturas. 

Uma razão ainda mais convincente para produzir proteí-
nas no mar pode ser a necessidade de reduzir a exploração 
humana do suprimento de água doce. Carlos M. Duarte ressal-
ta que os produtos de carne animal representam apenas 3,5% 
da produção de alimentos, mas consomem 45% da água utili-
zada na agricultura. Ao transferir a maior parte da produção 
proteica para os oceanos, "a agricultura terrestre poderia cres-
cer consideravelmente sem exceder os atuais níveis de consu-
mo d'água", prevê. 

É claro que colher e transportar farinha de soja e óleo de 
frango e alimentar cardumes de peixes também consome 
energia e gera emissões. O consumo de combustível e a produ-
ção de emissões são maiores para as fazendas situadas mais 
distante da costa, mas os dois tipos de piscicultura têm um de-
sempenho melhor que a maioria das frotas pesqueiras. Nesse 
exato momento, as pisciculturas de alto-mar só podem ser 
rentáveis criando peixes nobres, de preços elevados; mas os 
custos podem baixar: algumas fazendas marinhas experimen-
tais já estão criando mexilhões a preços competitivos. 

Se fornecer mais peixes aos consumidores é uma resposta para 
atender à demanda global de proteínas, por que não capturar volu-



mes maiores diretamente? Muitas espécies de peixes naturais já 
estão no limite de exploração, justamente numa época em que a 
população global e a demanda de pescado per capita crescem. Os 
americanos, por exemplo, estão seguindo o conselho de especialis-
tas em saúde e consumindo mais peixes para ajudar a reduzir o 
risco de ataques cardíacos e melhorar as funções cerebrais. 

Além disso, as frotas pesqueiras consomem vastas quanti-
dades de combustível e emitem consideráveis volumes de 
gases de efeito estufa e outros poluentes. Amplamente difun-
didos, métodos indiscriminados de pesca, como a captura de 
arrastão e a pesca com draga, matam milhões de criaturas. Es-
tudos indicam que pelo menos 50% dos animais marinhos que 
os pescadores capturam desse modo são descartados por 
serem pequenos demais, da espécie errada ou por excederem 
a cota. Com frequência os espécimes dessa "captura acidental" 
já estão mortos quando são descartados no mar. A aquicultura 
elimina esse desperdício completamente: "Os piscicultores só 
colhem os peixes em seus currais", argumenta Sims. 

PRÁTICAS SAUDÁVEIS 
Para estimular práticas saudáveis e ajudar a diferenciar fa-

zendas de piscicultura limpas dos piores transgressores, o 
Fundo Mundial para a Natureza foi cofundador do Aquacultu-
re Stewardship Council (Conselho Administrativo de Aquicul-
tura, ASC na sigla em inglês) para estabelecer padrões globais 
para práticas responsáveis e empregar auditores independen-
tes na certificação de fazendas que seguem as normas. O pri-
meiro conjunto de padrões do conselho deve ser di-
vulgado no início deste ano. A entidade acredita 
que a certificação poderia surtir mais efeito se os 
100 ou 200 maiores varejistas de peixes e frutos do 
mar pudessem ser motivados a comprar seus pro-
dutos de fazendas certificadas, em vez de tentar re-
primir diretamente milhares de produtores. 

O diretor de aquicultura da Ocean Conservancy George 
Leonard concorda que esse programa de certificação "da-fa-
zenda-para-o-prato" é um meio importante para encorajar 
piscicultores a adotar práticas de sustentabilidade melho-
res. Como em qualquer indústria global, sempre existirão 
fornecedores baratos e inescrupulosos, compara. A fixação 
de um "limite" poderia exigir que piscicultores americanos 
se comportassem responsavelmente "sem impossibilitar 
que sejam competitivos". 

Esse é um ponto crucial. Apenas cinco das 20 instalações li-
torâneas do mundo estão em águas americanas. Goudey acre-
dita que mais aquiculturistas se instalariam no litoral se os 
Estados Unidos adotassem um sistema de licenciamento para 
águas federais, ampliando a faixa permitida das três milhas 
náuticas litorâneas até sua fronteira de 200 milhas. "Nenhum 
investidor apoiará uma operação americana se não houver es-
tatutos garantindo direitos de arrendamento a uma empresa", 
assegura ele. Todas as fazendas americanas estão dentro da 
faixa de três milhas e apenas alguns estados, como o Havaí, as 
permitem. A Califórnia ainda não concede permissões, embora 
o governo estime que uma indústria de aquicultura litorânea 
sustentável, em menos de 1% das águas estaduais, poderia 
render até US$ 1 bilhão por ano. 

Para crescer de modo sustentável, a piscicultura indus-
trial necessitará de políticas adequadas e um campo de ativi-
dade mais justo. Atualmente, polpudos subsídios governa-

mentais de combustível mantêm as frotas de pesca de arras-
tão e draga em operação, apesar da conhecida destruição que 
provocam no leito marinho e do terrível volume de "capturas 
acidentais" descartadas. Em contraposição, subsídios agríco-
las ajudam a manter a produção de carne bovina, suína e de 
aves rentável. Além disso, poderosos lobbies continuam a 
barrar as tentativas de reduzir o fluxo de fertilizantes ricos 
em nitrogênio que poluem o rio Mississippi. "Quase nenhum 
desses meios mais tradicionais de produzir alimentos foi tão 
escrupulosamente examinado como a aquicultura", assegura 
Brooks. O público aceitou a domesticação da terra, mas in-
siste que os oceanos são uma fronteira selvagem a ser deixa-
da em paz, embora esse desequilíbrio possa não ser o plano 
mais sustentável para alimentar o mundo. 

Em breve, mudanças políticas em nível federal e regional 
poderão abrir as águas federais dos Estados Unidos. Em janei-
ro de 2009, o Conselho Administrativo Pesqueiro do Golfo do 
México votou a favor de um plano inédito para permitir a 
aquicultura em alto-mar sob sua jurisdição. Essa decisão 
aguarda aprovação pelos altos escalões da Administração Na-
cional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na 
sigla em inglês), que só avaliará a proposta depois de concluir 
sua nova política nacional de aquicultura, que abrange todos 
os setores dessa indústria e, provavelmente, incluirá instru-
ções para o desenvolvimento de uma estrutura consistente, 
em nível nacional, para regulamentar suas atividades comer-
ciais. "Não queremos que a revolução azul repita os erros da 

revolução verde", tranquiliza a diretora da NOAA, 
Jane Lubchenco. "Ela é importante demais para ser 
mal compreendida, e há muitas maneiras de não en-
tendê-la." 

Em vista do implacável aumento da demanda, a 
sociedade deve fazer escolhas difíceis sobre onde 

deveria haver uma produção maior de proteínas. "Uma de 
minhas metas tem sido conquistar para nós uma posição em 
que as pessoas não se refiram apenas a cereais e gado quando 
mencionam a segurança alimentar, mas também incluam os 
estoques de peixes e a aquicultura", questiona Lubchenco. 
Duarte sugere que aliviemos um pouco a pressão sobre a terra 
e nos voltemos para o mar, onde temos a oportunidade de pra-
ticar a aquicultura corretamente, em vez de fazer uma retros-
pectiva daqui a 40 anos e desejar que já tivéssemos tomado 
essa iniciativa. 

Quanto à parte de Neil Sims na revolução azul, ele está cor-
tejando empresas de tecnologia para que desenvolvam inova-
ções. Ferramentas como limpadores automatizados, para 
redes e videocâmaras controladas por satélite, para monitorar 
a saúde dos peixes e detectar danos nas gaiolas ajudariam a 
equipe da Kona Blue a gerenciar suas fazendas marítimas por 
controle remoto. "Não só para que possamos criar peixes no 
oceano", esclarece Sims. "Mas para que possamos criar mais 
peixes de maneira muito mais eficiente." 

Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 9, n. 106, p. 52-59, mar. 2011.




