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Introdução
A aquicultura é vista por muitos como
uma alternativa nova e barata de produzir
proteína, recursos e/ou commodities para
humanos em grandes quantidades. Por causa
disso, a expansão da aquicultura no mundo é
considerada uma "revolução azul" (National
Research Council, 1992; Costa-Pierce,2002;
White et al., 2004). Para citarmos alguns

números a aquicultura já é responsável pela
produção de mais de 62 milhões de toneladas
de peixe o que equivale a um valor de
mercado superior a 130 bilhões de dólares
(FAO, 2013). Vale destacar que a produção
aquícola cresce em torno de 8% ao ano e
estimativas indicam que o setor crescerá
rapidamente pelos próximos anos (FAO,
2013).
O atual Governo Federal, em especial,
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tem se empenhado em aumentar a
participação da aquicultura na economia, com
uma série de incentivos unilaterais, dentre os
quais, destaque-se a criação do Ministério da
Pesca e Aquicultura (MPA) ainda no
primeiro governo Lula. Considerando apenas
o Programa de Aceleração do Crescimento 2
existem previsões milionárias para os
próximos anos (Portal Brasil, 2014).
Desde a sua criação, o MPA tem
estabelecido uma série de políticas em prol
da expansão da aquicultura. Dentre elas está a
identificação, a zonação e a criação de
parques aquícolas (locais escolhidos segundo
critérios técnicos para o estabelecimento da
produção aquícola em ambientas marinhos e
em água doce), especialmente, em águas
públicas e nos reservatórios hidroelétricos
(Bueno et al., 2013). Alguns dos parques
estão
em
atividades
mesmo
sem
licenciamento e outras centenas de parques
aquícolas já foram ou estão em processo de
licitação e na maior parte desses será liberado
para o cultivo de espécies não nativas, com
destaque a para a criação de tilápias e outras
espécies não nativas de elevado potencial
invasor e causadoras de impactos ecológicos
(e.g. Canonico et al., 2005; Casal, 2006;
Vitule et al., 2006; Britton & Orsi, 2012).
Cria-se dessa maneira um paradoxo.
O Brasil como signatário da Convenção da
Diversidade Biológica se comprometeu em
estabelecer políticas e ações que visem
diminuir e até mesmo erradicar espécies não
nativas dos seus ambientes naturais (CDB,
1992). Contudo, às ações do governo são
contrárias a esse compromisso, pois a
expansão de nossa aquicultura é altamente
dependente do cultivo de espécies não
nativas. Mais de 60% do pescado produzido
do no Brasil atualmente é oriundo de espécies
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não nativas (Casal, 2006; Vitule, 2009). Cabe
ainda ressaltar que a lógica que permeia é
debate de mudar-se a lei ao invés de se
adequar a ela. Por exemplo, tramita no
Congresso Nacional o Projeto de Lei
5989/2009 que naturaliza por decreto
espécies não nativas como carpa e tilápia
(Lima-Junior et al., 2012; Vitule et al., 2012;
Pelicice et al., 2014 para detalhes). Dessa
forma, pretende-se afastar os obstáculos
normativos para produção dessas e outras
espécies não nativas.
Infelizmente,
existem
muitos
impactos negativos registrados relacionados
ao estabelecimento/invasão de espécies não
nativas (Canonico et al., 2005; Cucherousset
& Olden, 2011; para revisões), muito desses
em ecossistemas aquáticos brasileiros
(Vitule, 2009; Britton & Orsi 2012; Daga et
al., 2014; Orsi & Britton 2014). A falta de
conhecimento sobre o tema faz com que esse
erro não só se perpetue no Poder Legislativo,
mas
também
na
esfera
executiva.
Explicitamente o Ministério da Pesca e
Aquicultura e Ministério do Meio Ambiente
concordaram em modificar a resolução que
rege o licenciamento ambiental dos parques
aquícolas. Fato esse que irá trazer graves
ameaças para os ecossistemas aquáticos de
água doce do Brasil, já tão ameaçados com
serie de modificações como a fragmentação
do habitat causado pela construção de
hidroelétricas (Ferreira et al., 2014).
RESOLUÇÃO No413, DE 26 DE JUNHO
DE 2009 Dispõe sobre o licenciamento
ambiental da aquicultura, e dá outras
providências
A Resolução CONAMA No413
(Resolução 413) é a normativa que determina
todas as ações para o licenciamento
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ambiental de atividades de aquicultura. Na
Sétima Reunião da Câmara Técnica de
Assuntos Jurídicos (CONAMA, 2013) a
Resolução 413 sofreu uma série de
modificações que podem incrementar o
processo de introdução e estabelecimento de
espécies não nativas em águas continentais e
marinhas de todo o território nacional. De
acordo com a nova Resolução 413 "Poderá
ser emitida licença ambiental única, por
meio de procedimento simplificado, para os
parques aquícolas que se situarem em
reservatórios artificiais quando estes
atenderem aos seguintes critérios: I enquadramento na capacidade de suporte do
corpo hídrico para fins de aquicultura, de
acordo com definição fornecida pelo órgão
responsável pela outorga de direito de uso de
recursos hídricos; e II - utilização de espécie
nativa ou autóctone; ou III - utilização de
espécie alóctone ou exótica, desde que sejam
apresentadas medidas de mitigação dos
impactos potenciais, conforme Anexo VIII."
O Anexo VIII determina uma série de
medidas de mitigação dos potenciais
impactos causados pelas espécies não nativas.
Faremos uma análise de cada uma das sete
medidas
sugeridas
e
como
essas,
infelizmente, se mostram ineficazes no
controle dos potenciais impactos.
"1. Descrição de procedimentos de manejo
com o objetivo de evitar os escapes da
espécie dos cultivos, inclusive nas etapas de
transporte
e
manuseio,
tais
como
classificação por tamanho e manipulação de
juvenis, contendo as respectivas estratégias
de implementação".
É consenso entre os pesquisadores
que estudam os impactos causados pela
introdução de espécies não nativas que o
melhor manejo para as espécies não nativas é
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evitar ao máximo sua introdução (Simberloff,
2001, 2003; Vitule et al., 2009; Simberloff &
Vitule, 2014). Como já foi mostrado em
sistemas de cultivo em tanques rede no Brasil
(os mesmos que o MPA pretendem liberar)
os escapes de indivíduos do sistema de
produção são inevitáveis e ocorrem em todas
as fases do ciclo produtivo (Agostinho, 2010;
Azevedo-Santos et al., 2011). Isso comprova
que os escapes do sistema de cultivo são
inevitáveis e não há até o momento qualquer
tipo de manejo ou tecnologia que contenha
100% dos indivíduos. Dessa forma, o
resultado principal da alteração dessa política
é aumento da pressão de propágulos (i.e. o
aumento número de indivíduos e a freqüência
de introdução de espécies não nativas) em
nossos ecossistemas. É consenso que a
pressão de propágulos é o principal fator
responsável pelo estabelecimento de espécies
não nativas (Colautti et al., 2006; Vitule et
al., 2009; Simberloff, 2009).
"2. Utilização de materiais e
equipamentos com o objetivo de evitar os
escapes
da
espécie
dos
cultivos,
considerando fatores externos que possam
causar a deterioração e com descrição dos
respectivos procedimentos de checagem e
manutenção;"
Não há sistemas de cultivos 100%
eficientes quanto ao escape das espécies para
o ambiente natural. Sistema de cultivo em
tanques escavados ou tanques de concreto
podem minimizar a fuga de indivíduos; mas
dificilmente impedi-las. Em relação ao
tanque rede ainda essa questão é mais
preocupante, pois é difícil estabelecer
procedimentos de checagem e manutenção.
Basta-nos pensar o quanto é oneroso para o
aquicultor ter que retirar o tanque rede da
água, avaliar suas condições, e tudo isso
durante o ciclo de produção.
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"3. Apresentação de técnicas que
tenham por objetivo evitar a reprodução dos
espécimes em caso de escape e que não
causem impactos ambientais, bem como
previsão de uso da tecnologia disponível;"
A reversão sexual e hibridização são os
principais métodos utilizados na produção de
alevinos para o sistema de produção.
Contudo, nenhuma das duas técnicas é 100%
eficiente. A conversão sexual consiste em
transformar todo o lote a ser estocado em
machos. No entanto, até de 5% dos
indivíduos tratados com ração com
hormônios masculinos não são revertidos
sexualmente (Neumann et al, 2009; Zanardi
et al. 2011). A primeira vista é uma fração
pequena, mas considerando sistemas de
cultivo com milhares de indivíduos e
cultivados em alta densidade (400 indivíduos
por metro cúbico de água; Marengoni, 2006)
há uma probabilidade maior que zero que
indivíduos de ambos os sexos escapem dos
sistemas de cultivo e se reproduzam em
sistemas naturais. Há ainda a possibilidade
dos aquicultores deliberadamente liberar as
fêmeas nos corpos água, pois economizam
ração, uma vez que as fêmeas crescem menos
que os machos. A hibridização em muitos
casos não gera prole 100% infértil. Dessa
forma, esses híbridos podem ser compatíveis
com suas espécies parentais causando sérios
riscos de perda de patrimônio genético das
populações naturais (Hashimoto et al., 2012).
"4. Descrição das medidas de
contenção para parasitas e patógenos
associados com a espécie cultivada,
informando medidas de controle e mitigação
dos impactos ambientais decorrentes do uso
de biocidas, quando for o caso;"
A emergência de doenças e suas
consequências sobre as espécies é uma
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questão que tem chamado atenção da
comunidade científica (Peeller & Feist, 2011;
Poulin et al., 2011; Fisher et al., 2012).
Infelizmente, sabemos que os sistemas de
cultivo são responsáveis pela introdução de
parasitas não nativos (Gabrielli & Orsi, 2000;
Menzies et al., 2002; Piasecki et al., 2004;
Cabello, 2007; Kelly et al., 2009a;
Kurchevski et al., 2013). Quando se trata de
um ambiente de tanque escavado o controle
de parasitas é facilitado, com, por exemplo, a
adoção de quarentenas, esvaziamento e
descontaminação dos tanques dentre outras
medidas. Contudo, o mesmo procedimento
não pode ser feito com os tanques rede que
estão em contato direto com o corpo d'água
natural. Soma-se a isso dois outros aspectos.
O primeiro deles é que os tanques redes
funcionam como atratores e agredadores de
fauna (Dempster et al., 2004), por exemplo,
peixes e aves nativos que são hospedeiros de
muitas espécies de parasitas; facilitando
portanto o processo de infecção e propagação
do parasita. Além de ser atratores e
agregadores de fauna a alta densidade de
indivíduos no sistema de cultivo faz com que
aumente a intensidade da infecção por parte
de parasitas nativos (Kelly et al., 2009b). Em
especial, para o cultivo de tilápia já foi
relatado o aumento de incidência de doenças
em espécies nativas devido a introdução de
cultivo dessas espécies em tanques rede
(McCrary et al., 2007). Vale ainda destacar
que os tanques ainda podem funcionar como
atrativo e foco de dispersão de outras
espécies invasoras como os moluscos
(Paschoal et al., 2013).
"5. Proposição do sistema de monitoramento,
incluindo a detecção, registro e informe dos
escapes e de eventuais impactos ambientais
causados pela espécie;"
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O estabelecimento de um sistema de
monitoramento é uma idéia a princípio
eficaz. Todavia, sua implementação é
dispendiosa e onerosa. Um sistema de
detecção necessitaria de um esforço de coleta
grande, haja visto que nos estágios iniciais de
invasão, há poucos indivíduos livres no corpo
d'água o que quase inviabiliza sua detecção.
Além disso, é muito genérica a idéia de
registrar e informar os escapes. Por exemplo,
quem fará o monitoramento? Para quais os
órgãos públicos esses registros serão
remetidos? Uma vez constatado o impacto
ecológico, o aquicultor será responsabilizado
pelo crime ambiental? Há em Direito um
princípio básico, "nemotenetur se detegere",
consagrado pela nossa Constituição que
estabelece o direito de não produzir prova
contra si mesmo. Dessa forma, é
juridicamente justificável que o aquicultor
não
adote
nenhuma
medida
de
monitoramento. Caberia, portanto, ao poder
público fazê-lo. Contudo, exigir-se-ia um alto
custo financeiro e de qualificação de pessoas
para dedicar-se exclusivamente a essa
questão.
"6. Apresentação de programa de
capacitação do cessionário de forma a
implementar as medidas descritas; e"
A apresentação de um programa de
capacitação não é suficiente para garantir que
tais medidas sejam implementadas nos
sistemas de cultivo. Portanto, há a
necessidade de constante fiscalização do
poder público.
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A reversão de um processo de invasão
biológica é praticamente impossível,
principalmente em se tratando de o
estabelecimento de peixes não nativos. Dessa
forma, é consenso entre os pesquisadores da
área que a melhor maneira de evitar o
estabelecimento de uma espécie é evitar ao
máximo sua introdução, fazendo com que
tratemos estas como perigosas mesmo que
evidências iniciais demonstrem o contrário
(Simberloff, 2001, 2003; Vitule et al., 2009;
Sampaio et al., 2015). Nesses casos há dois
princípios que podem ser utilizados pelos
gestores para nortear as suas decisões: (i) o
princípio da precaução deve ser utilizado para
prevenir a introdução e estabelecimento de
novas espécies e (ii) o princípio da prevenção
no qual se tem a certeza e o conhecimento,
com base científica para prever os danos
ambientais da atividade. Inúmeras são as
evidências
científicas,
incluindo
nos
ecossistemas de água doce do Brasil, dos
impactos negativos causados por não nativas
(Figueredo & Giani, 2005; Vitule et al., 2009;
Azevedo-Santos, 2011; Britton & Orsi, 2012;
Daga et al., 2014). Além disso, existem
inúmeros exemplos de problemas e impactos
negativos com espécies não nativas que só
são detectados em longo prazo e em grandes
escalas, ou mesmo que nunca serão relatados,
por serem negativos (Simberloff & Vitule,
2014, Orsi & Britton, 2014 e referências
citadas por estes).

"7. Descrição de medidas para
reverter, mitigar ou compensar os impactos
ambientais causados pela espécie que
venham a ocorrer."
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Conclusão
Apontar as falhas na proposta não nos
faz um inimigo da aquicultura ou um
"Policarpo Quaresma" que acha que temos
que só criar espécies nativas de peixes. Ao
criticar as falhas queremos garantir o pleno
desenvolvimento da aquicultura e a
preservação do nosso capital natural. A
utilização de espécies não nativas em
sistemas de cultivo deve ser feita respeitando
regras rígidas e em sistemas de cultivo
(fechados) que impeçam ao máximo o seu
escape para os ambientes naturais. Dessa
forma, a Resolução 413 é um contrassenso e
um retrocesso, pois flexibiliza a produção de
espécies não nativas em sistemas de cultivo
sabiamente falhos em conter os indivíduos.
Além disso, as proposições para mitigar ou
evitar os impactos são vagas e até mesmo
intangíveis.
Acreditamos que a aquicultura pode
ser sim fazer parte da solução desde que haja
incentivo para regionalização da aquicultura,
ou seja, desenvolver o cultivo e realizar o
melhoramento zootécnico de espécies nativas
oriundas da bacia hidrográfica. Assim, as
críticas acima e em especial os princípios da
precaução e da prevenção, não devem ser
vistos como uma “barreira” intransponíveis.
Pelo contrário, eles deveriam ser vistos como
fases fundamentais para uma aquicultura de
qualidade e sustentável, tanto em termos
ecológicos como econômicos. Se os peixes
de água doce e todos os seus organismos
acompanhantes (e.g. parasitas e patógenos)
continuarem a ser introduzidos a taxas altas,
por meios de resoluções direcionadas
fundamentalmente para viabilizar produção e
lucro econômico em curto prazo, muitas
espécies nativas com grande potencial para a
aquicultura
sustentável
poderão
ser
conduzidas para extinção sem se quer ser
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conhecidas e estudadas.
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