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1. INTRODUÇÃO 

A região do reservatório de Furnas, localizada ao sul e região sudoeste do estado de 

Minas Gerais,  constitui uma das mais importantes áreas econômicas do Brasil. 

Com relação à gestão de recursos hídricos, a região corresponde UPGRH-GD3 

(Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos-Grande3) na divisão hidrográfica 

adotada pelo estado, segundo a Lei Estadual 13.199/99, Política Estadual dos Recursos 

Hídricos. 

Segundo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM, 2013), o reservatório de 

Furnas é um dos maiores do Brasil com 1.442 km² de área e 3.500 km de perímetro na sua 

cota máxima, banhando 34 (trinta e quatro) municípios e uma população total de 

aproximadamente 800.000 habitantes.  

A barragem encontra-se no curso médio do Rio Grande, no trecho denominado 

“Corredeiras de Furnas” entre os municípios de São João da Barra e São João Batista do 

Glória (20°40’S e 46°19’W). 

Dentre diversas atividades econômicas desenvolvidas nesta área, a Piscicultura 

constituiu-se em um importante elemento de sustentação econômica de um grande número 

de famílias existentes nos municípios no entorno do Lago. 

Atualmente existem aproximadamente 500 piscicultores e mais de 5000 tanques de 

criação, muitos destes financiados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF). Este financiamento tem o intuito de atender de forma diferenciada os 

mini e pequenos produtores rurais que desenvolvem suas atividades mediante emprego 

direto de sua força de trabalho e de sua família (IGAM, 2013) 

Neste contexto, o levantamento de informações, análise e estudo da Piscicultura 

apresenta grande importância para o conhecimento desta atividade no Lago da UHE de 

Furnas visando subsidiar a tomada de decisão na resolução de problemas e em medidas de 

melhoria voltados a comunidade envolvida.  

É importante salientar o caráter exploratório deste documento e sua importância 

para o desenvolvimento do setor, haja vista a carência de estudos desta natureza na região 

estudada. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

O presente estudo teve como objetivo geral realizar o diagnóstico da atividade de 

piscicultura existente no entorno do Lago de Furnas (MG). 

 

2.2 Objetivos Específicos 

a)  Realizar o levantamento do perfil socioeconômico dos piscicultores localizados no entorno 

do Lago de Furnas; 

b) Identificar as condições técnicas, operacionais e de manejo da piscicultura na região de 

estudo; 

c) Realizar a análise e verificação das potencialidades e fragilidades da piscicultura praticada 

na área de abrangência do Lago de Furnas; 

d) Fornecer subsídios aos gestores locais e regionais para medidas e ações efetivas a serem 

implementadas na região. 
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3. A ATIVIDADE DE PISCICULTURA – CONCEITOS GERAIS 

A piscicultura é um ramo específico da aquicultura voltada para a criação de peixes 

em cativeiro, essa prática destaca-se pelo potencial na garantia do suprimento de proteína 

de boa qualidade, redução de pobreza e conservação de espécies ameaçadas de extinção 

pela pesca predatória (SARAH et al. 2013). 

No Brasil, a piscicultura comercial foi introduzida na década de 1950, com a introdu-

ção de peixes exóticos tais como, Carpa, Tilápia e Truta que começaram a ser criadas, sobre-

tudo em tanques de pequenas propriedades (DIEGUES, 2006). 

Para Ostrensky e Boeger (2008) a piscicultura desenvolvida no Brasil ainda é feita 

principalmente por pequenos produtores rurais. Grande parte desses produtores ainda a 

encaram como uma forma de complementação de sua renda. Raramente, a produção de 

peixes é a principal atividade econômica da propriedade. 

Ocorre que, mesmo sendo fundamentalmente derivada de pequenas propriedades, a 

produção de peixes vem aumentando consideravelmente ano a ano.  

Para produzir, o piscicultor precisa de alevinos, de produtos químicos, de rações, de 

compradores para os seus peixes, de assistência técnica e de financiamentos para aumentar 

a sua produção. Com isso, está se criando e fortalecendo toda a cadeia de serviços e 

produtos destinados ou derivados da piscicultura. 

É importante salientar  que se por um lado esse crescimento vem sendo comemorado 

pelos produtores, por outro, ele vai lentamente fazendo com que a atividade tenha que se 

enquadrar nas leis de mercado, onde oferta e procura determinam o preço. Desta forma a 

redução dos custos passa a ser a chave para vencer a competição pelos lucros e o amadoris-

mo perde rapidamente espaço para o profissionalismo (OSTRENSKY e  BOEGER, 2008) 

Apesar do significativo crescimento da produção oriunda da piscicultura no país, a 

uma taxa de 40% entre 2008 e 2010 (MPA, 2012), não há registros sistematizados sobre o 

quanto desta produção é oriundo da piscicultura familiar ou de pequena  escala.  

Esta modalidade de cultivo merece destaque principalmente por apresentar os se-

guintes benefícios (KUBITZA e ONO, 2010). 

 (i) melhor aproveitamento dos recursos disponíveis na propriedade;  

(ii) incremento na qualidade nutricional da dieta familiar; 

(iii) geração de uma receita adicional pela comercialização do excedente. 
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No entanto, o cenário desfavorável de políticas públicas voltadas a esta modalidade, 

custos elevados dos insumos (ração),  dificuldade de licenciamento ambiental, a deficiente 

assistência técnica, entre outros, dificultam ações que promovam o desenvolvimento sus-

tentável e a inserção socioeconômica deste setor.  

Para Silva et al. (2013) há também uma lacuna de informações referentes às formas 

de abordagem junto a públicos que praticam a piscicultura familiar no Brasil, os quais geral-

mente se caracterizam por serem agricultores de pequena escala que consomem parte da 

produção e comercializam o excedente. 

 

Sistemas de Produção 

Existem vários sistemas utilizados para produção de peixes, desde os mais simples, 

denominados extensivos, até os mais produtivos, conhecidos como superintensivos, além 

dos sistemas intermediários. 

As principais diferenças entre os sistemas de cultivo são tipo de alimento,  densidade, 

produtividade, forma de alimentação e manejo. Na medida em que o nível de intervenção 

do homem no controle dos parâmetros de produção aumenta, o sistema se torna mais in-

tensivo, passando do mais baixo nível de controle (extensivo) ao mais alto (super-intensivo). 

Para a escolha de um sistema de produção, devem ser levados em consideração 

vários aspectos, principalmente as condições ambientais, financeiras e as disponibilidades de 

insumos e tecnologia.  

Abaixo são descritas as principais características destes sistemas segundo Medeiros e 

Moraes (2013); Nascimento e Oliveira (2010). A Figura 1 ilustra cada um destes sistemas.  

Sistema Extensivo 

O sistema extensivo de produção se caracteriza tanto pela baixa produtividade 

quanto pelo pequeno consumo de insumos.  Praticado em reservatórios de pequenas ou 

grandes dimensões, naturais ou artificiais. Número de peixes por unidade de área é baixo, a 

alimentação é restrita ao alimento naturalmente existente e não há controle sobre a 

reprodução. Os peixes se alimentam dos organismos presentes no próprio ambiente.  A 

produção pode variar de 100 a 1000kg/ha/ano. 

Os peixes aproveitam a produção natural de alimento do ambiente e, conforme a 

densidade populacional possui um crescimento que permite sua comercialização após algum 

período. Em algumas situações, essas densidades estão em torno de 1 peixe para cada 10 m² 
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de lâmina d’água. 

Esse sistema de produção é muito utilizado quando o objetivo é principalmente o 

lazer ou mesmo o fornecimento ocasional de peixes para os consumidores da propriedade. 

Comercialmente os resultados são muito variáveis, conforme o modelo, a região e o mercado 

local. Tem a favor de si a sustentabilidade, pois não há a utilização de insumos que possam 

gerar resíduos. 

Apesar de ser extensivo e não usar ração, esse sistema tem uma tecnologia de 

manejo própria que permite a obtenção de resultados financeiros satisfatórios, além da 

ajuda que os próprios peixes proporcionam no controle de pragas, principalmente os insetos. 

Apesar do baixo valor de custeio, o sistema extensivo atende somente a casos bem 

específicos, não sendo objeto, assim, de estudo regular para implantação de uma piscicultura 

comercial voltada ao mercado consumidor com lucro, qualidade e oferta regular de produtos. 

Sistema Semi-Intensivo 

O sistema semi-intensivo caracteriza-se principalmente pela maximização da 

produção, utilizando como principal fonte a alimentação natural do próprio viveiro 

(fitoplâncton, zooplâncton, bentos e macrófitas) complementada com ração comercial. 

Nesse sistema, para que não ocasione danos à produção, não se faz a renovação da 

água do viveiro, repondo-se somente o que se perde por evaporação. 

Para que seja mantida uma boa produção de alimentação natural, o viveiro é tratado 

periodicamente com adubos orgânicos e químicos. 

Nesse tipo de criação, há o constante risco do problema na saúde dos peixes, 

decorrente principalmente da decomposição da matéria orgânica, oriunda dos restos de 

ração e fezes dos peixes. Essa decomposição leva à diminuição do oxigênio e liberação de 

substâncias tóxicas na água. 

Além dos problemas da qualidade da água, há também o risco de transmissão de 

doenças por causa do uso de adubos orgânicos, que, no seu processo de maturação, não 

atingiram os níveis ideais de temperatura e o devido período de decomposição. 

Para um melhor aproveitamento de todos os ingredientes produzidos no ambiente 

aquático, recomenda-se o consórcio de várias espécies de peixes com hábitos alimentares 

diferenciados, como Pacu, Tambacu, Tambaqui, Matrinxã e Curimbatá. Em tais condições, os 

peixes tipo Tambaqui, Pirapitinga e Matrinxã, que são onívoros, são criados como espécies 

principais. 
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Nesse consórcio, recomenda-se a utilização de, no máximo, três espécies de peixes, 

uma principal e mais uma ou duas secundárias. As espécies secundárias devem corresponder 

a no máximo 10% da população total. O crescimento desses peixes não é regular. Nessas 

condições, o aporte de ração não deve exceder a 25 kg/ha/dia. Quantidades maiores 

associadas à adubação química ou orgânica podem reduzir os níveis de oxigênio dissolvido e 

ampliar as concentrações de clorofila, amônia total e gás carbônico a níveis que o ambiente 

não consegue metabolizar, levando como principal e imediata consequência a mortalidade 

dos peixes. 

Nos países asiáticos, a Tilápia é o peixe mais utilizado nesse sistema de produção por 

apresentar uma excelente resposta à adubação. 

Esse sistema de produção pode aumentar sua capacidade de suporte, se for 

introduzido o método de aeração ou aumentada a taxa de renovação da água. 

O aumento dos níveis de produtividade eleva as exigências com relação ao manejo e, 

principalmente, à água.  

Sistema Intensivo 

O sistema intensivo de produção se caracteriza principalmente pelo monocultivo: 

utilização de uma só espécie de peixe, como por exemplo, a Tilápia. 

A principal fonte de alimento é a ração extrusada completa, fornecida em uma 

frequência que pode variar de seis vezes ao dia nas fases iniciais e até duas vezes ao dia na 

etapa final de engorda. 

Os viveiros são planejados, escavados com máquinas e possuem declividade para 

facilitar o escoamento da água e despesca dos animais, podendo estocar entre 1 a 10 peixes 

por metro quadrado. Há fornecimento de uma ração balanceada. A produção varia de  3.500-

6.000 kg/ha/ano. 

A quantidade de ração oferecida deve coincidir ou, ao menos, se aproximar da 

saciedade dos peixes. O objetivo é incrementar o crescimento para reduzir o período de 

abate, otimizar o aproveitamento do viveiro e melhorar a lucratividade. O ideal é se trabalhar 

com tecnologia próxima ao limite máximo de produção econômica. 

Nesse sistema não se utiliza a adubação química ou orgânica dos viveiros. Como o 

fornecimento de ração é feito em volumes maiores, os restos de ração e dejetos dos peixes já 

promovem uma grande produção de matéria orgânica, que, se fosse associada com adubo 

químico ou orgânico, poderia trazer prejuízos à criação. 
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O fornecimento de rações fareladas ou peletizadas não é indicado por provocarem 

perdas e também ocasionarem a redução significativa da qualidade da água. 

Nesse modelo, a qualidade da ração constitui fator decisivo para obtenção de 

resultados positivos. Atualmente as rações indicadas são as extrusadas – uma tecnologia de 

produção que submete a ração a altas temperaturas e pressão por um período curto de 

tempo, proporcionando seu cozimento, eliminando agentes patogênicos e fatores 

antinutricionais, bem como diminuindo a densidade do seu “pellet” para que consiga flutuar, 

reduzindo, assim, o desperdício e melhorando a conversão alimentar. 

O piscicultor deve receber treinamentos periódicos que o capacite a exercer sua 

função plenamente, uma vez que qualquer descuido pode ser fatal para a saúde dos peixes e 

para o sucesso financeiro do empreendedor. 

A produtividade nesse sistema de produção se situa na faixa de 5.000 a 10.000 kg/ha 

em viveiros com baixa renovação de água. Em instalações que permitam uma maior 

renovação. 

Sistema Super-Intensivo - Tanques-Rede 

Os tanques-rede são gaiolas flutuantes utilizadas para criação de peixes em altas 

densidades. É o sistema de produção que mais cresce no mundo atualmente. Esse tipo de 

criação está se tornando o mais importante sistema de cultivo de peixes no mundo. 

O Brasil tem aproximadamente 5,3 milhões/ha de áreas alagadas formadas por 

reservatórios de hidrelétricas, rios, áreas de garimpo, açudes e outras pequenas represas de 

usos diversos. Tais situações se fazem absolutamente apropriadas para a criação de peixe em 

tanque-rede, o que possibilita a consolidação desse sistema como o majoritário no país. 

Somente as áreas alagadas têm um potencial de produção de 25 milhões de 

toneladas, representando um aumento de 50 vezes na produção atual brasileira, de 

aproximadamente 470 mil toneladas, gerando negócios diretos da ordem de 65 bilhões de 

dólares anuais. Além desses lagos, o Brasil dispõe também de rios e riachos que podem ser 

explorados para esse fim, com capacidade produtiva ainda não estimada. 

A piscicultura em tanques-rede apresenta uma série de vantagens em relação aos 

sistemas tradicionais, principalmente dos pontos de vista técnico, econômico e social. 

A tecnologia de cultivo em tanque-rede, por exemplo, alcança produtividade de até 

150 kg/peixes/m³ no caso de Tilápias. Já nas espécies nativas, como Tambaqui, Matrinxã e 

Pintado, recomenda-se no máximo 60 kg/peixes/m³. A menor densidade recomendada para 
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os peixes nativos reside no fato de que são mais sensíveis a adensamento por serem 

selvagens, diferentemente da Tilápia, que é um peixe doméstico. 

Alguns estados estão desenvolvendo políticas voltadas ao aproveitamento da mão de 

obra dos pescadores ribeirinhos que vivem da pesca extrativista sazonal para que se 

dediquem à criação de peixe em tanque-rede. Assim, isso traz benefícios como renda anual 

estável, diminuição da pressão de pesca predatória sobre os estoques naturais e maior oferta 

de pescado de boa qualidade ao consumidor. 

Nesse sistema de produção, podem-se apontar como principais vantagens: 

• Tecnologia relativamente barata e simples, sendo aplicável a pessoas com poucos recursos; 

• Ser técnica e economicamente viável praticamente em qualquer escala; 

• O manejo é simples e de fácil entendimento; 

• Maior gerenciamento; 

• Despesca simples e rápida com pouca mão de obra. 

 

Os tanques-rede são estruturas que confinam os peixes em seu interior enquanto 

permitem a troca de água com o ambiente. Sua eficiência está ligada diretamente a seu 

volume, formato, material utilizado em sua construção, qualidade da água, espécie criada, 

assistência técnica, ração e manejo. É um sistema de produção de peixes que exige constante 

e regular acompanhamento e observação de todas as etapas, desde o momento que o peixe 

chega até o momento que ele sai. 

O funcionário responsável pelos tanques-rede é um operário da indústria de 

produção de peixes. Deve ser treinado para atender as rotinas previamente estabelecidas, 

com cumprimento de horários de fornecimento de ração, temperatura e oxigênio dissolvido 

na água. É importante também que observe qualquer alteração com relação ao 

comportamento dos peixes, aparecimento de peixes doentes, quantidade de ração fornecida, 

estabilidade de ração no comedouro, estrutura do tanque-rede, ou seja, tem de estar atento, 

verificando todos os detalhes, como se estivesse em uma indústria. 

A capacidade suporte (CS) é o limite máximo que um ambiente suporta em quilos de 

peixe. Ultrapassado esse limite, os peixes podem sobreviver, mas não se desenvolvem 

adequadamente devido ao estresse provocado pela superpopulação. 

Já a biomassa econômica (BE) é o limite máximo de suporte, no qual o 

desenvolvimento dos peixes apresenta um resultado econômico positivo que viabiliza o 
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projeto. 

A capacidade suporte (CS) de um tanque-rede está ligada principalmente à sua 

capacidade de troca de água com o meio sem interferir, portanto, na capacidade de suporte 

(CS) do meio aquático. 

A densidade de estocagem, ou número de peixes/m³, varia conforme a espécie e a 

que peso será feita a despesca. No caso do Tambaqui, em um tanque-rede de 2m x 2m x 2m 

(8 m³), com biomassa econômica (BE) de 480 kg de peixe Tambaqui e com destino ao abate 

de 2 kg. Nessa condição, pode-se estocar até 240 peixes nesse tanque-rede. 

Com isso, a capacidade de suporte (CS) está ligada diretamente ao peso do peixe e 

não à sua população. Explicando melhor: maior número de peixes proporciona maior 

movimentação, facilitando a renovação da água do tanque-rede com o meio. Assim, quando 

se avalia a capacidade suporte (CS), o principal fator limitante é o peso dos peixes e não o 

seu número. 

Com o aumento da densidade populacional de peixes dentro do tanque-rede, 

observa- se também que o desenvolvimento dos lotes ocorre de forma mais uniforme. Isso 

ocorre porque a grande densidade de peixe impede o aparecimento de peixes líderes, 

permitindo a todos o livre acesso à alimentação sem maiores disputas. 

Atualmente, o tanque-rede mais utilizado no Brasil tem as dimensões de 2m x 2m x 

2m (volume 8 m³), com estrutura de alumínio naval no formato de estrutura quadrangular, 

tela de malha de 25 mm, fio 18, com galvanização. O revestimento geralmente é em PVC de 

alta aderência, tampa articulada e flutuadores de polietileno de alta resistência, com 

comedouro tipo saia, em poliéster recoberto de PVC de formato redondo com altura de 40 

cm e ocupação de no máximo 40% de área da superfície do tanque-rede. Há também a 

possibilidade de utilização de fio de aço inox 304 com 1,5 mm de diâmetro, cuja principal 

vantagem é a durabilidade. 

Os tanques-rede de maior volume, acima de 100 m³, utilizam tubos de PEAD 

(polietileno de alta densidade) com função de estrutura e flutuação. É largamente utilizado 

no mundo todo na criação de salmão, bacalhau e outros peixes de importância comercial. 

O sistema de tanque-rede em lagos de hidrelétricas apresenta alguns impactos 

positivos no ambiente e nas populações, dentre estes, pode-se destacar os seguintes: 
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a) Melhoria da qualidade de vida dos pescadores aquicultores. 

Com o ingresso de uma parcela dessa população nas atividades diretas ou indiretas 

proporcionadas pela aquicultura é esperada uma mudança na qualidade de vida desses 

pescadores/aquicultores e de seus familiares. 

Esse é um impacto positivo esperado, mas que dependerá de suporte para que seja 

efetivo e se reverta em benefícios gerais para o núcleo familiar dos pescadores. 

b) Criação de novos habitats (gaiolas como atratores de fauna)  

A partir da instalação de tanques-rede em um reservatório, é introduzido no sistema 

um novo substrato a ser colonizado por organismos da comunidade perifítica.  

O crescimento de algas e outros organismos associados, nas telas dos tanques-rede, 

cria uma oferta adicional de alimento aos peixes do ecossistema, pertencentes a diferentes 

guildas tróficas (onívoros, iliófagos, herbívoros). Representam ainda nova fonte de recurso 

alimentar para os peixes do reservatório, o sedimento de fundo enriquecido por matéria 

orgânica de origem alóctone e o excedente de ração não consumido pelos peixes cultivados.  

Além disso, os próprios peixes confinados nas gaiolas podem atrair a presença de 

peixes piscívoros e outros predadores que tenderão a se concentrar nas imediações das áreas 

de cultivo. O efeito de tanques-rede como atratores da ictiofauna e semiaquática é bastante 

documentado na literatura (BEVERIDGE, 1984; SEAMAN e SPRAG UE, 1991). 

De forma geral, esse efeito de atração da fauna para o ecossistema é considerado um 

impacto positivo, uma vez que oferece diretamente uma nova oportunidade de habitat a 

diversas espécies e tem duração permanente, ou seja, enquanto durar o empreendimento. A 

sua ocorrência é imediata e irreversível, sua abrangência se restringe às imediações dos 

tanques-rede, onde a magnitude pode ser considerada baixa e sua importância é pequena. 

c) Geração de renda regular 

Um impacto positivo esperado no médio prazo é que haja geração de renda variável, 

porém regular e garantida, aos pescadores/aquicultores. Da mesma forma, espera-se que a 

diminuição da pressão de pesca sobre o estoque do reservatório favoreça os pescadores para 

que continuem praticando a pesca extrativa.  

d) Aumento da oferta de pescado produzido de forma sustentável 

A aquicultura é uma atividade controlada e com baixo impacto ecológico, 

principalmente se for considerado o efeito de poder reduzir a exploração das espécies 

presentes no ambiente. Com o esforço de pesca cada vez maior, o aumento controlado e 
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guiado da disponibilização de pescados de boa qualidade, via produção ordenada, é a 

alternativa mais eficaz para o aumento da oferta de pescado, trazendo benefícios diretos e 

indiretos à população local. 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

Figura 1. Principais sistemas de produção utilizados na Piscicultura. A: Extensivo, B: Semi-
Intensivo, C: Intensivo (tanques escavados) e D: Super-Intensivo (tanques-rede). 

 

Definição das Espécies a serem empregadas 

 Um dos aspectos importantes é a definição das espécies a serem produzidas e qual 

modelo de produção será adotado, o Monocultivo (única espécie), Policultivo (mais de uma 

espécie) ou o Consorciamento (piscicultura associada a outra atividade agropecuária na 

propriedade).  

Com relação a definição das espécies, Ostrensky e Boeger (2008) estabeleceram 

alguns parâmetros e critérios que podem ser utilizados (Tabela1). 
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Tabela 1. Critérios a serem utilizados na definição das espécies na piscicultura. 
 

Critérios 
 

Descrição 

Critérios mercadológicos 
•  Existência de mercado para a espécie que se quer produzir. 
•  Conhecimento das características exigidas pelo mercado (tamanho 
mínimo, uniformidade do lote, sabor, etc.). 

Critérios econômicos 

• Preço a ser obtido pelo produto. 
• Custos de construção e adequação dos viveiros para cultivo da espécie. 
• Estimativa do custo de produção de cada quilo de peixe. 
• Tempo previsto para o retorno do capital investido. 

Critérios biológicos 

•  Facilidade de reprodução e de cultivo (o ideal é que o cicIo de vida da 
espécie possa ser todo controlado em cativeiro). 
• Grande resistência a enfermidades (rusticidade). 
• Boa taxa de sobrevivência em cativeiro. 
•  Rápido crescimento. 
• Danos que a espécie a ser cultivada poderia provocar se chegasse ao 
ambiente natural. 
• Exigências nutricionais (muitas vezes, acaba-se optando por espécies que 
aceitam bem dietas mais simples e baratas). 
•  Conhecimento sobre respostas que a espécie apresenta frente às 
variações ambientais. 

Condições ambientais 
adequadas na propriedade 

•  Clima adequado. 
•  Solo adequado. 
• Água de boa qualidade e na quantidade necessária. 

Infraestrutura de produção, 
escoamento e comercialização 

•  Facilidade na compra de insumos básicos para a produção (rações, 
produtos químicos e alevinos). 
•  Infraestrutura básica (luz elétrica, telefone). 
•  Vias de escoamento: facilidade e custo de transporte de insumos e da 
produção. 

Fonte: Ostrensky e Boeger (2008) 
 

 

Legislação Ambiental 
 

A Lei Federal 11.959 (29/07/2009) estabeleceu a Política Nacional de Desenvolvimen-

to Sustentável da Aquicultura e da Pesca no Brasil, fixando as normas para as atividades 

pesqueiras.  

Este normativo declara que compete ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) o 

cadastramento do aquicultor no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP). O RGP do aqui-

cultor permite a pessoa física ou jurídica exercer a atividade de piscicultura com fins comer-

ciais. O Registro foi instituído pelo Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, para ser 

um instrumento de gestão organizado e mantido pelo Governo Federal, agora representado 

pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). 

A  Instrução Normativa MPA n° 06 de 19 de maio de 2011 (IN 06/2011) regulamentou 

o RPG e o Licenciamento da atividade de aquicultura no país.  
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A IN 06/2011 alterada pela IN 08/2013 estabelece que o Registro e a Licença de Aqui-

cultor serão requeridos junto à Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura - SFPA do 

MPA, na unidade da federação na qual se localiza a aquicultura, na forma da Instrução Nor-

mativa.  Para a obtenção do Registro de Aquicultor, o requerente deverá preencher o formu-

lário de requerimento de Registro de Aquicultor no Sistema Informatizado do Registro Geral 

da Atividade Pesqueira - SisRGP, disponível no sítio eletrônico do MPA (www.mpa.gov.br). 

Ainda em nível federal, a Resolução do CONAMA 413/2009, por sua vez, regulamen-

tou a atividade no país, criando os critérios e procedimentos para a obtenção do licencia-

mento ambiental da aquicultura. 

Entretanto, para o Licenciamento Ambiental, cada Estado, por possuir suas especifi-

cidades, aplica sua própria regulamentação, que não pode ser mais permissiva do que as leis 

federais. Com relação aos estados brasileiros, vários possuem legislação específica que regu-

lamenta a atividade no seu território tendo como referência as normas federais. 

No caso de Minas Gerais foi promulgada a Lei Estadual 14.181 (17/01/2002) que dis-

põe  sobre a política de proteção à  fauna e à flora aquáticas  e  de desenvolvimento  da   

pesca   e   da aqüicultura  no Estado. O Decreto 43.713 (14/01/2004) regulamentou a referi-

da Lei. 

No Decreto 43.713 são estabelecidas a atribuições  das diferentes instituições esta-

duais referente à atividade de aquicultura, sendo: 

I – ao IEF  (Instituto Estadual de Florestas), a critério deste, o registro da atividade aquícola, a 

fiscalização e a aplicação de sanções e ao Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, 

a licença ambiental. 

II - ao COPAM (Conselho Estadual de Política Ambiental), a licença ambiental. 

III - à EMATER/MG (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 

Gerais), o fomento e a coordenação das atividades de assistência técnica e de apoio à pro-

dução, em todas as fases do processo, com atendimento prioritário às cooperativas munici-

pais e às colônias e associações de pescadores e de produtores rurais. 

IV - ao IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas), a outorga de direito do uso da água no 

âmbito de suas competências. 
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS DO DIAGNÓSTICO 

 

4.1 Caracterização Geral da Área de Estudo 

O Lago de Furnas foi  criado em função da instituição da Central Hidrelétrica de 

Furnas (UHE FURNAS)  pelo Decreto Federal no  41.066 de 1957. 

As obras iniciaram-se em 1958 e em 1963 inaugurou-se a primeira unidade. Até o ano 

de 1970 a usina já contava com 8 turbinas, totalizando uma potência nominal de 1.216 MW.  

A construção dessa usina, uma das maiores da América Latina na época, permitiu que 

se evitasse o colapso energético do país, na década de 1960.  

O reservatório é um dos maiores do Brasil, com 1.440 km² de área e 3.500 km de 

perímetro, banhando 34 municípios de do estado de Minas Gerais. A inundação transformou 

a atividade de agricultura existente na área de influência possibilitando, além do 

desenvolvimento da região com a nova usina, o aumento da renda relacionada ao turismo, 

visto que a inundação formou novas e belas paisagens. 

Atualmente a UHE FURNAS  conta com 10 usinas hidrelétricas e 02  termelétricas, 

sendo 42 subestações e 18.000 km de linhas de transmissão. É administrada indiretamente 

pelo Governo Federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia e controlada pela 

ELETROBRÁS. 

O reservatório recebe as águas de vários tributários, sendo os seguintes os principais 

rios formadores do Lago: Rio Grande, Sapucaí, do Jacaré e  Verde e (Figura 2). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Figura 2. Localização do Lago da UHE FURNAS na UPGRH GD-3 e foto aérea do 
reservatório. Fonte: IGAM (2013) e Google Earth.  

 

A Figura 3 apresenta as vazões médias destes principais rios contribuidores do 

Reservatório da UHE Furnas. Observa-se que o efeito da sazonalidade é marcante, com as 

maiores vazões ocorrendo entre dezembro e março e os menores entre julho e setembro. 

 

 
Figura 3. Vazões médias dos principais rios afluentes do Reservatório da UHE Furnas. Fonte: 

IGAM (2013). 
 

O clima predominante na área é o Subquente (Aw) Semi-Úmido que se caracteriza em 

geral por apresentar uma temperatura média de 15 a 18°C (em pelo menos um mês) e com 
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uns períodos de 4 a 5 meses secos. As estações são  bem definidas. O índice pluviométrico 

anual é estimado em 1.500 mm/ano. A estação chuvosa é o verão, quando a massa 

equatorial continental está sobre a região. No inverno, com o deslocamento dessa massa de 

umidade, verifica-se a estação seca com diminuição da umidade.  

A UPGRH-GD3 abrange 48 municípios, sendo os mais que possuem maior área  Carmo 

do Rio Claro, Formiga e Itapecerica e os menores Aguanil, Fama e Cana Verde (Tabela2). 

 

Tabela 2. Municípios inseridos na UPGRH-GD3. 

Município  Área municipal  
(km

2
)  

Área municipal na 
GD3 (km

2
)  

Área municipal na 
GD3 (%) 

Aguanil  232,35 232,35 100% 

Alfenas  851,14 851,14 100% 

Alpinópolis  456,3 32,21 7% 

Alterosa  362,11 362,11 100% 

Areado  281,64 281,64 100% 

Boa Esperança  860,43 860,43 100% 

Botelhos  341,8 175,82 51% 

Cabo Verde  368,87 368,87 100% 

Camacho  222,03 155,29 70% 

Campestre  576,61 465,86 81% 

Campo Belo  527,47 354,43 67% 

Campo do Meio  273,74 273,74 100% 

Campos Gerais  769,66 769,66 100% 

Cana Verde  212,7 117,23 55% 

Candeias  720,17 552,68 77% 

Capitólio  520,61 461,65 89% 

Carmo do Rio Claro  1.063,55 1.063,55 100% 

Conceição da Apare-
cida  

352,42 352,42 100% 

Congonhal  205,68 29,55 14% 

Coqueiral  296,15 296,15 100% 

Córrego Fundo  105,41 77,02 73% 

Cristais  627,4 627,4 100% 

Divisa Nova  216,78 216,78 100% 

Espírito S. Dourado  264,49 142,81 54% 

Fama  86,71 86,71 100% 

Formiga  1.499,68 1.412,16 94% 

Guapé  934,86 934,86 100% 

Guaxupé  285,33 256,71 90% 

Ilicínea  375,28 375,28 100% 

Ipuiúna  298,4 44,92 15% 
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Tabela 2. Continuação.... 
 

Município  Área municipal  
(km

2
)  

Área municipal na 
GD3 (km

2
)  

Área municipal na 
GD3 (%) 

Itapecerica  1.041,13 218,02 21% 

Juruaia  220,7 220,7 100% 

Machado  586,54 438,4 75% 

Monte Belo  421,47 421,47 100% 

Muzambinho  409,73 409,73 100% 

Nepomuceno  581,81 466,1 80% 

Nova Resende  389,94 146,51 38% 

Paraguaçú  425,35 192,24 45% 

Perdões  269,51 104,01 39% 

Pimenta  415,57 343,85 83% 

Poço Fundo  474,1 396,97 84% 

Santa Rita Caldas  502,32 4,34 1% 

Santana da Vargem  172,8 172,8 100% 

São João da Mata  120,72 22,63 19% 

São José da Barra  312,67 132,56 42% 

São Pedro da União  260,09 16,85 6% 

Serrania  208,01 208,01 100% 

Três Pontas  688,99 360,42 52% 

Fonte: IGAM (2013). 

 

Ictiofauna da Região 

Segundo levantamento feito pelo Plano Diretor Plano Diretor de Recursos Hídricos 

(IGAM, 2013) a partir de vários estudos realizados no Lago, em seus afluentes e nos municí-

pios de Alfenas, Boa Esperança, Capitólio, Perdões e São José da Barra, foram registradas 63 

espécies de peixes pertencentes a cinco Ordens e 18 Famílias (Figura 4). 

 
Figura 4. Espécies por família encontrada na área do Lago UHE Furnas e região. Fonte: IGAM 

(2013). 
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Ações voltadas para organização da atividade pesqueira no Lago foram iniciadas com 

a delimitação de parques aquícolas. Entretanto a prática de criação de peixes por tanques 

rede já está implantada no reservatório há mais tempo, sendo uma atividade considerada 

importante para a economia regional.  

 
4.2 Municípios Pesquisados 

A área abrangida pelo Diagnóstico compreendeu 24 municípios no entorno do Lago 

de Furnas (Figura 5 e Tabela 3), dentre estes, os que apresentam as maiores taxas de 

urbanização são Passos (94,9%) e Alfenas (93,8%) e os que apresentam as menores taxas são 

Guapé (51,9%), Poço Fundo (58,2%) e Fama (64,7%). 

Tabela 3. Municípios visitados no Diagnóstico. 

N
o
 

 
Municípios Visitados 

 
População  

Total 
População  
Urbana (%) 

População 
Rural (%) 

1 Alfenas 73.722 93,8 6,2 

2 Alpinópolis 18.490 81,1 18,9 

3 Alterosa 13.714 72,9 27,1 

4 Areado 13.729 84,0 16 

5 Boa Esperança 38.509 83,6 16,4 

6 Campos Gerais 27.623 69,4 30,6 

7 Campo do Meio 11.518 87,7 12,3 

8 Carmo do Rio Claro 20.426 70,3 29,7 

9 Capitólio 8.185 79,5 20,5 

10 Coqueiral 9.287 70,9 29,1 

11 Cristais 11.301 78,3 21,7 

12 Elói Mendes 25.266 80,8 19,2 

13 Fama 2.348 64,7 35,3 

14 Guapé 13.838 51,9 48,1 

15 Machado 38.684 82,9 17,1 

16 Nepomuceno 25.721 77,5 22,5 

17 Paraguaçu 20.241 82,4 17,6 

18 Passos 106.313 94,9 5,1 

19 Perdões 20.140 88,5 11,5 

20 Pimenta 8.236 84,3 15,7 

21 Poço Fundo 15.961 58,2 41,8 

22 São José da Barra 6.778 72,2 27,8 

23 São João B. Glória 6.890 81,4 18,6 

24 Três Pontas 53.825 85,9 14,1 

                   Fonte: IBGE (2010). 
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Figura 5. Área abrangida pelo Diagnóstico. Fonte: ALAGO (2014) e Google Earth. 
 
 
4.3 Levantamento e  Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada através de visitas aos piscicultores e a aplicação de um 

questionário do tipo estruturado. O questionário aplicado encontra-se no Quadro 1. 

As entrevistas foram realizadas no período de 21/10/2014 a 11/11/2014.  Ao todo 

foram aplicados 145 questionários aos piscicultores no entorno do Lago de Furnas (MG), 

entretanto devido a piscicultores que declaram o encerramento da atividade (22), 
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piscicultores não localizados (2) e um em início da atividade, foram considerados para a 

análise do diagnóstico 120 questionários com respostas válidas, portanto n=120. 

A partir deste numero de questionário, foi feita a verificação da representatividade 

estatística do tamanho da amostra. Para esta verificação foi utilizada a metodologia descrita 

em Ferreira (2009) para uma população finita. As etapas seguem abaixo: 

 

a) Considerou-se uma população finita de N=500 piscicultores, segundo dados de IGAM 

(2013); 

b) Adotou-se um nível de confiança de 95% (Z) e uma margem de erro de 10% (e); 

c) Considerou-se a proporção amostral (p) de 50%, ou seja, p.q=0,25, segundo 

recomendação de Ferreira (2009); 

d) Calculou-se o tamanho da amostra (n) utilizando a Equação 1 

22

2

).1(..

...

eNZqp

ZqpN
n


                                                        (1) 

Onde: 

N= tamanho da população finita; 

n: tamanho da amostra; 

Z: valor estipulado pela tabela da distribuição normal de probabilidade segundo o nível de 

confiança estabelecido; 

p: proporção amostral que estima a verdadeira proporção populacional; 

q: complemento da proporção de uma amostra: q = 1-p 

e: margem de erro. 

Após aplicação da equação, o número de questionários que deveriam ser aplicados seria 

n=81, o que demonstra que a amostragem feita (n=120) atende os requisitos de 

representatividade pressupostos. 

Os questionários foram tabulados em banco de dados utilizando Microsoft Office Ex-

cel (versão 2010), com a plotagem dos dados em tabelas e gráficos.  
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Quadro 1. Questionário aplicado aos piscicultores. 

ITENS QUESTÕES 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome 

Data de Nascimento                      Sexo 

CPF                                                    RG 

Grau Escolaridade 

Nome Propriedade                         Inscrição Produtor 

Município                                         Bairro 

Latitude                                            Longitude 

Telefone Fixo/Celular 

2. PESSOAS ENVOLVIDAS Cônjuge                      Filhos              M.O. Contratada 

3. ENQ.  AGRICULTURA FAMILIAR Sim           Não 

4. RECURSOS DO PRONAF Sim           Não 

5. PISCICULTURA - MODALIDADE 

Tanque Escavado Tanque Rede 

Lamina d’água/m2 No Gaiolas 

No Tanques Dimensões 

Densidade No Safras/ano 

Espécie Explorada Espécie Explorada 

No Safras/ano Densidade 

6. PRODUÇÃO ANUAL DO PESCADO kg/ano 

7. MANEJO 

Compra de Alevinos 

Compra de Juvenis 

Tipo de Alimentação 

No Tratamentos/dia 

Utiliza Ração conforme desenvolvimento 

8. SANIDADE 

Ocorrência de doenças 

Doença mais frequente 

Tratamento sanitário: Preventivo/Curativo 

9. TRANSPORTE Transporte Próprio: Sim/Não 

10. ASSISTÊNCIA TÉCNICA Pública/Privada 

11. TEMPO NA ATIVIDADE  Anos 

12. REGISTRO DA ATIVIDADE 
Sim/Não 
 

13. MECADO 

Local de Venda 

Modalidade de Venda 

Filé Peixe vivo Abatido 

R$ R$ R$ 

14. CONTROLE CONTÁBIL Sim/Não 

15. PRETENSÃO AMPLIAÇÃO Sim/Não 

16. ÚNICA FONTE DE RENDA Sim/Não 

17. CURSO DE CAPACITAÇÃO Sim Quando/Não 
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Quadro 1. Continuação.... 

ITENS QUESTÕES 

18. PRINCIPAIS COMPRADORES Filetadores /Frigoríferos /Peixaria/ Outros 

19. PRINCIPAIS DIFICULDADES 

Falta de linhas de crédito 

Falta de assistência técnica 

Preço de venda 

Custo da ração 

Doenças 

Outros 

20. CAPACITAÇÃO Qual capacitação desejaria receber? 

21. OBSERVAÇÕES 
  

Para o item 6 (Produção Anual do Pescado), além da informação direta fornecida pelo 

piscicultor, foram utilizados os dados do Número dos Tanques, Densidade do Cultivo nos 

Tanques e o  Peso médio dos peixes segundo Equação 2. 

 

MPDCNTanokgPA ..)/(                                                      (2) 

Onde: 

PA: Produção Anual do Pescado (kg/ano); 

NT: Número de tanques ou gaiolas do piscicultor; 

DC: Densidade do cultivo (numero de peixes por tanque); 

MP: Massa média de cada peixe (g); 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após as visitas e aplicação do questionário, as informações foram tabuladas e 

quantificadas. Abaixo segue a descrição e a análise dos dados coletados. 

 As visitas foram feitas em 24 municípios no entorno do Lago de Furnas (Figura 6). O 

município com maior número de respostas foi Alfenas representando 22,50% dos 

entrevistados, seguido de Paraguaçu (10,83%), Capitólio (10,00%) e Campos Gerais (10,00%). 

 
Figura 6. Distribuição percentual dos Piscicultores entrevistados nos municípios visitados. 

(n=120 piscicultorers). 
 

5.1 Aspectos SocioEconomico dos Piscicultores 

Os resultados obtidos com relação ao sexo indicaram uma grande predominância do 

sexo masculino com 95% dos entrevistados (Figura 7). Esta predominância também foi 

encontrada em vários trabalhos correlatos, tais como IMEA (2014) e Santos et al. (2011).  

Para o IMEA (2014) esta distribuição está de acordo com demais setores da 

agropecuária brasileira, a qual se caracteriza por predomínio de homens no comando. 
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Figura 7. Distribuição dos Piscicultores entrevistados segundo sexo. 

 

Quanto a idade, a faixa etária de 41 a 60 anos representaram 56,67% dos piscicultores 

e apenas 3,30 % se encontram abaixo dos 30 anos de idade (Figura 8). 

Os dados desagregados dos piscicultores distribuidos nos municípios demonstraram 

que a idade mínima foi registrada em Alfenas (28 anos) e a máxima em Machado (82 anos), a 

idade média dos entrevistados foi de 49,85 anos (Tabela 4.) 
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Figura 8. Distribuição da faixa etária dos Piscicultores entrevistados. 
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Tabela 4. Distribuição das idades (anos) dos piscicultores nos municípios pesquisados. 
 

Municípios 
 

n 
 

Idade (anos) 

Mínimo Máximo Média Desvio-Padrão 

Alfenas 25,0 28,0 69,0 44,9 11,4 

Alpinópolis 5,0 30,0 56,0 43,6 9,0 

Alterosa 4,0 42,0 64,0 52,5 9,6 

Areado 3,0 44,0 56,0 50,7 5,0 

Boa Esperança 2,0 42,0 77,0 59,5 17,5 

Campos Gerais 11,0 41,0 79,0 50,1 9,8 

Campo do Meio 1,0 46,0 46,0 46,0 0,0 

Carmo do Rio Claro 3,0 38,0 52,0 44,3 5,8 

Capitólio 8,0 29,0 61,0 43,1 11,1 

Coqueiral 2,0 53,0 58,0 55,5 2,5 

Cristais 2,0 50,0 54,0 52,0 2,0 

Elói Mendes 2,0 41,0 49,0 45,0 4,0 

Fama 4,0 58,0 65,0 60,5 2,7 

Guapé 1,0 55,0 55,0 55,0 0,0 

Machado 7,0 32,0 82,0 61,3 14,7 

Nepomuceno 5,0 33,0 60,0 49,8 10,0 

Paraguaçu 12,0 38,0 79,0 52,6 10,1 

Passos 1,0 77,0 77,0 77,0 0,0 

Perdões 1,0 51,0 51,0 51,0 0,0 

Pimenta 2,0 42,0 48,0 45,0 3,0 

Poço Fundo 1,0 34,0 34,0 34,0 0,0 

S. J. Barra 1,0 55,0 55,0 55,0 0,0 

S. J. B. Glória - - - - - 

Três Pontas 4,0 36,0 75,0 55,0 15,7 

Totais/Médias 107 28,0 82,0 49,85 12,00 

 

 Com relação ao grau de instrução, há predominância de formação do Ensino 

Fundamental, sendo que 29,17% dos entrevistados possuem o Ensino Funtamental 

Incompleto e 24,17% Completo, perfazendo 53,34% dos entrevistados. Apenas 16,67% dos 

piscicultores apresentam curso superior (Figura 9). 

Analisando os dados de escolaridade entre os municípios, o município de Alfenas foi o 

que apresentou maior número de entrevistados com curso superior (Tabela 5). 



30 

 

0,83

29,17

24,17

0,83

20,00
16,67

8,33

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Sem 
Escolaridade 

Fundamental 
Incompleto

Fundamental Médio 
Incompleto

Médio Ensino 
Superior

Não Informado

Escolaridade dos Piscicultores 

 

 Figura 9. Escolaridade dos entrevistados. 

 

Tabela 5. Distribuição da Escolaridade dos piscicultores nos municípios pesquisados. 
 

 
Municípios 

 
n 

Escolaridade dos Piscicultores 

Sem 
Escolaridade 

Fundamental 
Incompleto 

Fundamental Médio 
Incompleto 

Médio Ensino 
Superior 

Alfenas 26,0 
 

9,0 3,0 
 

6,0 8,0 

Alpinópolis 5,0 
  

3,0 
 

2 
 Alterosa 4,0 

 
1,0 1,0 

 
2,0 

 Areado 3,0 
  

1,0 
  

2 

Boa Esperança 2,0 
  

2,0 
   Campos Gerais 12,0 

 
7,0 3,0 

 
2,0 

 Campo do Meio 1,0 
  

1,0 
   Carmo do Rio Claro 3,0 

  
1,0 

 
2 

 Capitólio 9,0 
 

4,0 3,0 1,0 1,0 
 Coqueiral 2,0 

  
2,0 

   Cristais 2,0 
 

1,0 
  

1 
 Elói Mendes 2,0 

 
2,0 

    Fama 4,0 
 

1,0 
  

1 2 

Guapé 
       Machado 6,0 

 
1,0 2,0 

 
1,0 2,0 

Nepomuceno 5,0 
  

2,0 
 

1 2 

Paraguaçu 13,0 
 

6,0 4,0 
 

2,0 1,0 

Passos 1,0 
     

1 

Perdões 1,0 
    

1,0 
 Pimenta 2,0 

  
2,0 

   Poço Fundo 1,0 
     

1 

S. J. Barra 1,0 
 

1,0 
    S. J. B. Glória 1,0 

    
1 

 Três Pontas 4,0 1,0 
 

1,0 
 

1,0 1,0 

TOTAIS 110,0 1,0 33,0 31,0 1,0 24,0 20,0 
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A maior parte dos piscicultores pode ser considerada jovem na atividade, pois cerca 

de 60% dos piscicultores desenvolvem a atividade há menos e 6 anos e somente 9,17% 

iniciaram a atividade há mais de 10 anos (Figura 10). 

 
Figura 10. Classes de tempo que os piscicultores desenvolvem a atividade. 

 

Para 40% dos entrevistados a atividade de piscicultura é a única fonte de renda, o 

restante dos piscicultores (60%) possuem outra atividade. 

Dentre os piscicultores que possem outra fonte de renda, a cafeicultura se destacada 

com 48% de ocorrência (Figura 11). 

 

  
Figura 11. Dependência dos piscicultores da atividade e piscicultores que possuem 

outra atividade de renda. 
 

Na Tabela 6 estão representados a distribuição dos piscicultores nos municípios 

segundo a dependência da atividade como única fonte de renda. 
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Tabela 6. Piscicultura como única fonte de renda nos municípios pesquisados.  
 

 
Municípios 

 
n 

Única    Fonte 
de Renda 

Possui Outra 
Atividade 

Alfenas 26,0 16,0 10,0 

Alpinópolis 5,0 
 

5,0 

Alterosa 4,0 1,0 3,0 

Areado 3,0 
 

3,0 

Boa Esperança 2,0 
 

2,0 

Campos Gerais 12,0 
 

12,0 

Campo do Meio 1,0 1,0 
 Carmo do Rio Claro 4,0 3,0 1,0 

Capitólio 12,0 9,0 3,0 

Coqueiral 2,0 1,0 1,0 

Cristais 2,0 2,0 
 Elói Mendes 2,0 1,0 1,0 

Fama 4,0 2,0 2,0 

Guapé 1,0 
 

1,0 

Machado 8,0 1,0 7,0 

Nepomuceno 5,0 1,0 4,0 

Paraguaçu 13,0 3,0 10,0 

Passos 1,0 
 

1,0 

Perdões 1,0 
 

1,0 

Pimenta 2,0 
 

2,0 

Poço Fundo 1,0 1,0 
 S. J. Barra 3,0 2,0 1,0 

S. J. B. Glória 1,0 1,0 
 Três Pontas 4,0 2,0 2,0 

TOTAIS 119,0 47,0 72,0 

 
 

A mão de obra familiar está presente nos empreendimentos dos entrevistados, sen-

do os filhos e os cônjuges os que mais apresentaram afirmações positivas, correspondendo a 

36,46% dos entrevistados. O cônjuge é exclusivamente utilizado por 16,67% dos piscicultores 

seguido dos filhos por 8,33%. Quando se considera todos os casos de mão de obra familiar 

(exclusivamente ou em conjunto), cerca de 60% dos entrevistados operam a atividade de 

forma familiar. A mão de obra contratada exclusivamente corresponde apenas com 18,75% 

dos casos piscicultores entrevistados (Figura 12). 
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Figura 12. Pessoas envolvidas na atividade de piscicultura. 

 

5.2 Aspectos Administrativos da Atividade  

 

 Quanto ao registro da atividade, cerca de 56% dos piscicultores não possuem registro 

e 18,33% informaram que o registro encontra-se em andamento. Apenas 17,50% dos 

entrevistados possuem registro e 7,50% não informaram esta questão (Figura 13). 
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Figura 13. Situação formal da atividade. 

 

Os dados de registro da atividade por município demonstraram que que todos os 

municípios apresentam número baixo de registro dos empreendimentos (Tabela 7). 
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Tabela 7. Situação da atividade nos municípios pesquisados. 

Municípios n 
Com     

Registro 
Sem             

Registro 
Em 

Andamento 

Alfenas 26,0 5,0 13,0 8,0 

Alpinópolis 5,0 1,0 4,0 
 Alterosa 4,0 1,0 3,0 
 Areado 3,0 

 
2,0 1,0 

Boa Esperança 2,0 
 

1,0 1,0 

Campos Gerais 12,0 
 

12,0 
 Campo do Meio 1,0 1,0 

  Carmo do Rio Claro 4,0 1,0 1,0 2,0 

Capitólio 12,0 1,0 5,0 6,0 

Coqueiral 2,0 1,0 1,0 
 Cristais 2,0 2,0 

  Elói Mendes 1,0 
 

1,0 
 Fama 3,0 1,0 1,0 1,0 

Guapé 1,0 
 

1,0 
 Machado 6,0 1,0 5,0 
 Nepomuceno 5,0 1,0 3,0 1,0 

Paraguaçu 11,0 1,0 10,0 
 Passos 1,0 1,0 

  Perdões 
    Pimenta 2,0 1,0 

 
1,0 

Poço Fundo 1,0 1,0 
  S. J. Barra 3,0 1,0 2,0 

 S. J. B. Glória 1,0 
 

1,0 
 Três Pontas 3,0 

 
2,0 1,0 

TOTAIS 111,0 21,0 68,0 22,0 

 

 O controle contábil é realizado por cerca de 39% dos entrevistados enquanto 60% 

afirmam que não realizam este tipo de controle (Figua 14). 
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Figura 14. Distribuição de piscicultores segundo controle contábil da atividade. 
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A maioria dos piscicultores entrevistados não possuem transporte próprio para venda 

da produção, cerca de 74% (Figua 15). 
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Figura 15. Distribuição dos piscicultores quanto a possuir transpore próprio para venda. 

 

O enquadramento na Agricultura Familiar e o recebimento de recursos no PRONAF 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) estão representados na Figura 

16. Pode-se observar que mais de 60% dos entrevistados se enquadram na Agricultura 

Familiar e recebem recursos do PRONAF e menos de 30% não estão enquadrados e não 

recebem este tipo de financiamento. 

 
Figura 16. Enquadramento dos Piscicultores entrevistados. 
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A capacitação dos piscicultores entrevistados está representada na Figura 17. As 

entrevistas registraram que 58,33% participaram de algum curso de capacitação. Dentres 

estes, cerca de 67% receberam este tipo de capacitação nos ultimos 2 (dois) anos. 

 

  
Figura 17. Cursos realizados pelos piscicultores e tempo da ultima capacitação. 

 

 

A maioria dos piscicultores entrevistados contam com assistência técnica (60%), 

sendo 32,50% de origem pública e 27,50% privada. Entretanto 36,67% dos entrevistados 

afirmaram que não possuem assistência técnica para a atividade (Figura 18). 

 
Figura 18. Assistência técnica recebida pelos piscicultores. 

 

Quanto a pretensão de ampliação da atividade, cerca de 65% dos piscicultores 

demonstraram interesse em ampliar o empreendimento (Figura 19). 
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Figura 19. Pretensão de ampliação da atividade. 

 

5.3 Aspectos da Modalidade e Manejo  

Com relação a modalidade da atividade dos piscicultores, há a predominância de 

Tanques Rede com 71,67% dos entrevistados contra 20,83% que operam exclusivamente com 

Tanques Escavados e apenas 7,50% trabalham simultaneamento com as duas práticas (Figura 

20). Houve o registro de utilização de ração em todos os empreendimentos. 

 
Figura 20. Distribuição da modalidade desenvolvida pelos piscicultores. 

 

Dentre os piscicultores que operam com Tanques Rede, cerca de 60% dos entrevista-

dos possuem entre 1 a 20 tanques. Para os que operam com Tanques Escavados, cerca de 

62% trabalham com 1 a 3 tanques deste tipo (Figura 21). 
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Figura 21. Número de Tanques Rede e Escavados utilizados pelos piscicultores. 

 

A maioria dos Tanques-Rede apresentaram dimensões de 2x2x2m (altura, largura e 

profundidade) com densidade média de 1000 peixes por tanque e 0,8 a 1 kg por peixe 

cultivado. 

A Produção Anual Total do pescado dos entrevistados é de 2.554,00 toneladas/ano 

(2.554.040,00 kg/ano), indicando uma média de aproximadamente 28 toneladas/ano por 

piscicultor entrevistado. A menor produção registrada foi de 800 kg/ano e a maior de 

180.000 kg/ano (Tabela 8). 

Tabela 8. Produção anual do pescado dos piscicultores entrevistados. 

Estatistica 
Descritiva 

Produção Anual  
(kg/ano) 

n 90 

Mínimo 800,00 

Máximo 180.000,00 

Média 28.378,22 

Desvio-Padrão 34.161,14 

 

A maioria dos piscicultores desenvolvem a atividade durante o ano todo 

correspondendo a  55,83% dos entrevistados (Figura 22). 

 
Figura 22. Produção ao longo do ano dos piscicultores. 

 



39 

 

A espécie explorada predominante é a Tilápia por mais de 90% dos piscicultores 

entrevistados (Figura 23) e a maoria dos piscicultores utiliza da compra de alevinos (68,33%) 

e juvenis (54,17%). 

 

  

Figura 23. Espécies exploradas pelos piscicultores e compra de alevinos/juvenis. 
  

Os aspectos relacionados a sanidade dos peixes está representados na Figura 24. A 

ocorrência de doenças foi relatada por cerca de 44% dos piscicultores. Com relação ao 

tratamento, 60,83% afirmam desenvolver medidas preventivas e 25,00% procedimentos 

curativos. 

  
Figura 24. Sanidade e controle e tratamento sanitários da criação. 

        

 5.4 Aspectos Mercadológicos 

A modadalidade de venda mais registrada nas entrevistas correspondeu a venda de 

peixe vivo com 50,50% de respostas. O peixo vivo apresenta o menor preço médio (R$5,60) 

comparado ao preço do Peixe Abatido (R$9,39) e Filé (19,50) (Figura 25 e Tabela 9). 
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Figura 25. Modalidade e venda do pescado. 

 
Tabela 9. Modalidade de venda e preços praticados pelos Piscicultores pesquisados. 

 

Modalidade de Venda 
 

n 
Preço (R$) 

Mínimo Máximo Média Desv-Padrão 

Peixe Vivo 75,00 3,50 13,00 5,60 1,67 

Peixe Abatido 38,00 4,50 13,00 9,39 1,95 

Filé 35,00 5,50 26,00 19,50 4,11 

 

Os principais compradores estão localizados na região e os Pesque-Pague 

representam 33,33% dentre os principais compradores da produção seguido das peixarias 

com 25,93% da venda dos peixes (Figura 26). 

 

 
Fiigura 26. Principais compradores dos entrevistados. 
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5.5 Principais Dificuldades 

A principal dificuldade apontada pelos piscicultores para o desenvolvimento da 

atividade foi o curso da ração (37,67%) seguido do preço de venda (17,67%). Há que se 

destacar o item falta de água com 5,12% dos piscicultores (Figura 27). 

Ostrensky e Boeger (2008) observaram que a ração é um dos principais entraves para 

o desenvolvimento da aquicultura nacional, sendo o item de maior peso nos custos finais da 

produção. O custo da ração como fator restritivo à atividade também é relatado por Pestana 

et al., (2008) e Sarah et al.  (2013).  

 

Figura 27. Principais dificuldades relatadas pelos entrevistados. 
 

Além destas dificuldades os entrevistados também relataram os seguintes entraves: a) 

burocracia do Licenciamento Ambiental;  b) falta de comprador e comércio regular;  c) acesso 

à assistência técnica;  d) concorrência clandestina; e) carência de medicamentos; f) falta de 

água. 

Com relação a possíveis cursos de capacitação, os pisicultores citaram os seguintes 

temas: 

- Assistência no Manejo de Produção; 

- Conhecimento em Vendas; 

- Prevenção e Tratamento de Doenças; 

- Gestão da Produção. 
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6. CONCLUSÕES 

O setor apresenta uma heterogeneidade quanto ao porte e nível tecnológico dos 

produtores, verificando-se desde grandes estruturas produtivas, com um perfil empresarial, 

até pequenos piscicultores familiares com produção voltada para a subsistência e venda de 

excedente.  

O Diagnóstico realizado permite estabelecer as seguintes conclusões a partir dos 

dados levantados: 

 

1. Aspectos Socio-Economico dos Piscicultores 

Os dados socio-economicos levantados indicaram que os piscicultores, de forma 

geral, são do sexo masculino, possuem entre 41-60 anos e com nível de escolaridade de 

Ensino Fundamental. A atividade é mantida pela mão de obra familiar (cônjuge e filhos). A 

maioria desenvolve a atividade há 6 anos e para aproximadamente metade deles a 

piscicultura é a única fonte de renda. A cafeicultura é a fonte auxiliar de renda para os que 

possuem outra fonte de sustento 

 

2. Aspectos Administrativos da Atividade 

 A maioria dos empreendimentos não possui registro e controle contábil, entretanto 

se enquadram na Agricultura Familiar e dizem receber recursos do PRONAF. Os piscicultores 

já receberam algum tipo de capacitação nos ultimos 2 anos, relatam contar com assistência 

técnica pública ou privada para a atividade e pretendem realizar a ampliação do 

empreendimento. 

 

3. Aspectos da Modalidade e do Manejo 

 A atividade é basicamente feita em Tanques-Rede com numero entre 1-20 tanques 

por piscicicultor. A atividade é desenvolvida o ano todo sendo a Tilápia a principal espécie 

explorada tratada com ração. Há compra de alevinos/juvenis e tratamento preventivo e 

curativo para o controle de doenças dos espécimes. 

 

4. Aspectos Mercadológicos 

 A principal forma de venda é do peixe vivo com o preço médio de R$5,60, sendo os 

principal comprador os Pesque Pague da região. 
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5. Principais Dificuldades  

 As principais dificuldades apresentadas foram em ordem decrescente: o custo 

elevado da ração, o preço de venda, a ausência de crédito, a carência de assistência técnica e 

a burocracia para licenciamento ambiental. A maioria dos piscicultores indicaram a 

necessidade de cursos de capacitação. 

 

SÍNTESE DAS PRINCIPAIS FRAGILIDADES ENCONTRADAS 

As dificuldades permitem elencar as seguintes fragilidades-chave na atividade 

atualmente: 

1. Capacitação para Atividade 

A ausência de capacitação contínua tende a dificultar o manejo e desempenho da 

atividade, pois prejudica a atualização de conhecimentos, a interação com especialistas e o 

aprimoramento de novas técnicas de cultivo que podem mehorar a produtividade dos 

piscicultores. 

2. Assistência Técnica 

A carência de assistência técnica prejudica o manejo e também dificulta a atuação de 

outras instituições ligadas a setores como pesquisa, gestão ambiental e crédito, uma vez que 

geralmente o serviço de extensão rural possui uma função de intermediação entre estes 

organismos e o piscicultor. 

3. Registro e Licenciamento Ambiental  

A não regularização da atividade impossibilita o acesso ao crédito, dificulta a 

comercialização e o acesso a políticas públicas. 

4. Custo de Insumo – Ração 

Este fator acaba por elevar os custos de produção, uma vez que o item ração 

representa geralmente cerca de 70% dos custos totais envolvidos no cultivo de espécies 

cultivadas. 

 

Os elementos acima devem ser discutidos com maior profundidade e em conjunto 

com os piscicultores, garantindo desta forma um maior envolvimento destes com os demais 

atores envolvidos da cadeia produtiva. 
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7. SUGESTÕES E RECOMENTAÇÕES 

Os principais aspectos levantados no Diagnóstico podem servir de elementos básicos 

para subsidiar algumas medidas e ações para melhor entendimento e melhoria da atividade 

de piscicultura no Lago de Furnas (MG). Neste contexto o Quando 2 apresenta um resumo 

de estudos e ações futuros a serem desenvolvidos e/ou implementados. 

 

Quadro 2. Resumo de sugestões de medidas e ações para piscicultura no Lago de Furnas. 

Aspectos Descrição Possíveis Instituições 
Envolvidas (Parcerias) 

1. Programa de 
Capacitação 

a) Discussão inicial e envolvimento dos 
piscicultores para delimitação de temas e 
formas de capacitação. 
b) Captação de recursos com auxílio de 
possíveis instituições parceiras para realização 
da capacitação. 
c) Oferecimento de cursos de curta e média 
duração aos piscicultores.  
d) Avaliação e monitoramento das capacitações 
realizadas. 
 

- Universidades e Institutos 
Federais (UNIFAL-MG, UNIFEI, 
UFLA, IFSulMinas) 
- EMATER (MG) 
- ALAGO 

2. Assistência 
Técnica 

a) Realizar estudos sobre as principais 
deficiências da assistência técnica (existente, 
frequência, etc). 
b) Desenvolvimento de um plano de assistência 
com instituições parceiras. 
 

- EMATER (MG) 
- ALAGO 

3. Registro da 
Atividade e 
Licenciamento 
Ambiental 
 
 

a) Levantar principais entraves ao registro da 
atividade. 
b) Realizar parcerias com órgãos responsáveis 
para o registro dos piscicultores. 
c) Realizar acordos de parceria com 
universidades para processo de licenciamento 
ambiental através de Empresas Junior. 
 

- IEF 
- IGAM 
- UNIFAL-MG e UFLA (Empresas 
Jr) 

4. Cadeia 
Produtiva Local  
 

a) Identificação e seleção dos agentes-
chave da cadeia (piscicultor, fornecedor de 
insumos, varejista, atacadistas, intermediá-
rios, agente público, etc). 
b) Identificar “gargalos” e formas de otimizar a 
produtividade ao longo da cadeia. 

- SEBRAE 
- UNIFAL-MG (Campus 
Varginha) 
- ALAGO 

5. Custos do 
Arraçoamento 
 

a) Desenvolver estudos de específicos de 
alternativas de rações (artesanais) para a 
região do Lago e sua  viabilidade técnica-
economica 
b) Compra de ração direto da fábrica por 
associações ou cooperativas  

- EMBRAPA 
- ALAGO 
- Cooperativas Locais 
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Quadro 2. Continuação..... 

Aspectos Descrição Possíveis Instituições 
Envolvidas (Parcerias) 

6. Identificação 
de Agregação de 
Valor ao 
pescado 

a) Selos sociais e ambientas. 
b) Novos mercados e canais de comercialização 
(programas governamentais de compra de 
alimentos, feira do piscicultor, etc) 
c) Associar tecnologia (pesquisa) 
 

- UNIFAL-MG  
- SEBRAE 

7. Oficinas 
Participativas 
com Atores 
Envolvidos 

a) Eventos com atores envolvidos. 
b) Discussão de demandas e oportunidades. 

c) Descentralização nas tomadas de deci-
são.  
d) Subsidiar políticas públicas mais alinha-
das nas decisões dos produtores 
 

- ALAGO 
- SEBRAE 
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