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Acrescenta os incisos III e IV, no § 2º do artigo
3º da Lei nº 9.408, de 01 de julho de 2010, que
dispõe  sobre  a  po l i t i ca  Estadual  de
Desenvolvimento  da  aquicultura  e  da
Piscicultura – PRÓ-PEIXE, no Estado de Mato
Grosso.

Artigo 1º - Fica acrescentado os incisos III e IV, no § 2º do artigo 3º da Lei nº 9.408, de 01 de julho de 2010,
que passará a vigorar com a  seguinte redação:

“Art. 3º: (...)

§ 2º- (...)

III - subsidiar o custo da hora/máquina, para aquelas prefeituras que instituíram lei especifica de incentivo e
desenvolvimento da aquicultura e piscicultura familiar local, utilizando recursos orçamentários próprios
destacados no § 1º;

IV – os subsídios de que trata o inciso anterior, serão requeridos pelos proponentes interessados, com a
apresentação do plano de trabalho para a operacionalização do incentivo e do desenvolvimento da
aquicultura e piscicultura familiar local, devendo ser o mesmo analisado e tramitado devidamente junto à
Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária - SEAF, responsável pelo
acompanhamento dos projetos e a regular transferência dos recursos.

Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA

Proposta parlamentar na modalidade de projeto de lei que acrescenta os incisos III e IV, no § 2º do artigo 3º
da Lei nº 9.408, de 01 de julho de 2010, que dispõe sobre a politica Estadual de Desenvolvimento da
aquicultura e da Piscicultura – PRÓ-PEIXE, no Estado de Mato Grosso.

Mato Grosso é destaque na produção pecuária e agrícola no cenário nacional, através, principalmente, das
produções de soja, bovinocultura de corte, milho e algodão. Além disso, diante da riqueza dos recursos
naturais presentes em seu território, tem potencial para continuar crescendo nessas culturas e inserir outras
produções.

Neste contexto, a piscicultura se apresenta como uma das alternativas para os produtores rurais
aumentarem seu portfólio de produtos dentro de suas propriedades, além de agregar valor às produções de
soja e milho.

O Estado produziu em 2011 aproximadamente 49 mil toneladas de peixes cultivados em água doce, sendo o
terceiro maior produtor nacional e o maior produtor na região Centro-Oeste.

Além disso, este apresenta grande potencial de crescimento pela alta disponibilidade de produtos para a
indústria de ração, abundância de água doce, clima favorável e alta demanda do consumo tanto interno
como externo do Estado.

Atualmente, dentre os grupos de peixes mais cultivados no Estado, destacam-se os peixes redondos
(formados pelas espécies nativas pacu e tambaqui e seus híbridos tambacu e tambatinga), bagres de couro
(pintado) e os brycons (piraputanga e matrinxã).

Contudo, no Brasil existe uma grande concorrência com peixes importados, como o salmão e panga, e os
exóticos produzidos internamente, como tilápia e carpa, espécies que já têm uma cadeia produtiva
desenvolvida, favorecendo o mercado competitivo.

É cada vez mais crescente as perspectivas de aumento da população mundial e, consequentemente,
aumento na demanda por alimentos. Sendo assim, a piscicultura é uma alternativa interessante para os
produtores rurais ampliarem as opções de produtos e agregarem valor na propriedade.

Atualmente é amplamente reconhecido que o aumento da oferta de pescado em nível mundial se dará a
partir da expansão da aquicultura, pois a maior parte da captura marinha e de água doce já ultrapassou os
limites sustentáveis (LEUNG, LEE e O´BRYEN, 2007). Assim, a contribuição da aquicultura para o
atendimento da demanda humana por pescado vem se tornando cada vez mais importante, sendo esta
atividade frequentemente mencionada como o setor de produção primária de crescimento mais rápido nas
últimas duas décadas (SILVA e DAVY, 2009). Este crescimento, porém, não pode estar simplesmente
direcionado para o aumento da produção, sem que se leve em consideração a responsabilidade social e o
respeito ao meio ambiente.

O conceito de “crescimento econômico” segundo PARENTE e ZAPATA (1998) refere-se a um aumento das
atividades de produção de bens e serviços, enquanto que o conceito de “desenvolvimento” contém a ideia do
crescimento econômico, mas contempla necessariamente mudanças estruturais e engaja a sociedade em
todos os seus aspectos. Assim, a noção de desenvolvimento engloba uma infinidade de componentes
econômicos, sociais, políticos, ambientais, culturais e institucionais, que devem necessária e
indispensavelmente ser levados em consideração.

De acordo com VALENTI (2000), a aquicultura moderna está baseada em três pilares: a produção lucrativa,
a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social. Os três componentes são essenciais e
indissociáveis para que se possa ter uma atividade perene. Por sua vez, THIA-ENG (1997), afirma que a
sustentabilidade de um sistema aquícola depende do efeito combinado de dois tipos de fatores:

? Intrínsecos que estão relacionados a qualidade da água, técnicas de cultivo, localização e operação dos
cultivos, suprimento de formas jovens, características das espécies, disponibilidade de alimentação artificial e



natural, etc.

? Extrínsecos quando consideramos as políticas públicas, acidentes naturais, mudanças climáticas,
poluição, mercado, introdução de espécies exóticas, condições socioculturais e controle da legislação.

 Esses dois fatores afetam as condições de cultivo, de mercado dos produtos e a distribuição dos benefícios
sociais e econômicos. SACHS (1993) descreve, entre outras, as seguintes dimensões de sustentabilidade:

? Ambiental, quando relacionada à capacidade de suporte dos ecossistemas associados, de absorver ou se
recuperar das agressões derivadas da ação humana;

? Social, que objetiva promover a melhoria da qualidade de vida e reduzir os níveis de exclusão social por
meio de políticas de justiça redistributiva;

? Econômica, que contabiliza os ativos ambientais nacionais e a valoração econômica dos recursos naturais
que são utilizados como insumo na produção.

Um exemplo de como essas dimensões caminham lado a lado está no fato de que os conceitos de
“ambientalmente sustentável” e “socialmente justo”, bem como o apelo de haver geração de emprego e
renda para as comunidades mais necessitadas, só podem ser considerados se não estiverem dissociados da
realidade do mercado de alimentos, onde fatores como preço baixo, qualidade alta, regularidade de oferta e
marketing são elementos básicos para o sucesso de qualquer iniciativa (PESTANA e OSTRENSKY, 2008).

Portanto, é importante que os governos levem em consideração que para o desenvolvimento da aquicultura
é necessário que os fatores sociais, econômicos e ambientais devam ser trabalhados conjuntamente
(AHMED, DEY e GARCIA, 2007).

De acordo com PARENTE E ZAPATA (2006), as políticas sociais inovadoras procuram criar oportunidades
que permitam aos pobres saírem da condição de pobreza de forma sustentável, agindo não somente no
âmbito do indivíduo, mas também do contexto em que ele vive. A aquicultura pode então, ser uma das
soluções para prover as necessidades básicas da pobreza rural,  produzir proteína a preços razoáveis, gerar
empregos para as pessoas nas áreas rurais e providenciar o impulso principal para o desenvolvimento
econômico local (JOLLY e CLONTS, 1993).

No Brasil, o órgão responsável pelas políticas públicas relacionadas à aquicultura em âmbito federal é o
Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), que condensou suas políticas públicas para a área no período
2008-2011 em um Plano de Desenvolvimento denominado “Mais Pesca e Aquicultura”. Este plano teve um
conjunto de programas relacionados ao desenvolvimento destas atividades no Brasil, porém concentrou seus
esforços no enorme diferencial que o Brasil possui em relação aos demais países do mundo: os mais de 200
reservatórios de água doce utilizados principalmente para a geração de energia elétrica. A meta de produção
aquícola no “Mais Pesca e Aquicultura” era atingir 580 mil toneladas em 2011. A FAO acaba de publicar em
março de 2013 a estatística mundial da aquicultura e o Brasil produziu 630 mil toneladas de pescado via
aquicultura em 2011, atingindo sua melhor colocação no ranking mundial da aquicultura (120 lugar),
demonstrando que esta meta foi ultrapassada e, o mais importante, sem conflitos sociais e/ou ambientais,
mesmo com as enormes dificuldades burocráticas, técnicas, de logística e de mercado.

Claro que o MPA não produziu e nem produz um só quilo de peixe. O mérito deste avanço na produção é
dos aquicultores, que mesmo com as enormes dificuldades conseguiram alavancar a produção brasileira. Ao
MPA neste período coube resolver o processo de cessão de uso das águas de domínio da União para fins de
aquicultura (parques e áreas aquícolas), mesmo de forma burocrática e lenta (mas a que foi possível àquele
momento).

Vale lembrar que até a publicação do Decreto 4893/2003 nenhum processo de cessão no Brasil havia sido
feito. Já no período 2008-2012, mesmo com as dificuldades, foram feitas mais de 2.800 cessões de uso,
sendo mais de 95% em parques aquícolas.

Do lado social foram respeitadas as concessões não onerosas, proporcionando que micro e pequenos
aquicultores tivessem acesso à produção. É certo que muitos desses não obtiveram sucesso, fato que



também ocorreu com duas das grandes empresas aquícolas brasileiras (Aqualíder e Netuno). Mas nem por
isso se questiona a aquicultura de maior porte. Além disso há muitos casos de sucesso espalhados Brasil
afora. O fato é que essas concessões gratuitas democratizaram o acesso dos pequenos aquicultores à água,
até porque foram amplamente debatidas com os movimentos sociais envolvidos e/ou impactados por
diversas ações, tais como as obras das eclusas de Tucuruí ou de construção de barragens e hidroelétricas.

Do lado ambiental, os parques aquícolas levaram em consideração as competências da Agência Nacional
das Águas (ANA), responsável pelo cálculo das capacidades de suporte e outorga; do IBAMA e
posteriormente dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente (responsáveis pelo licenciamento ambiental), após
a publicação da Resolução CONAMA de N0 413, depois de seis longos e exaustivos anos de discussões,
articulações, debates e acordos no Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA);  e da Marinha do
Brasil, responsável pela segurança do tráfego aquaviário. O respeito a estas instituições, o debate e a
interação entre esses órgãos possibilitaram os recentes avanços na aquicultura brasileira.

Mas é preciso avançar mais, e para isso, é indispensável que o licenciamento ambiental se torne mais ágil,
sem que isso signifique “flexibilizar”, “facilitar”, “relaxar” ou “deixar de lado” as preocupações com o meio
ambiente. A aquicultura necessita de um meio ambiente sadio, bem cuidado e o organismo aquático
cultivado é o maior certificado de que o meio ambiente vai bem. Da mesma forma, não garantir a
democratização do acesso das águas aos micro e pequenos produtores irá causar enormes problemas e
conflitos sociais.

De acordo com LEUNG e EL-GAYAR (1997), os modelos de sistemas de produção aquícola baseados
unicamente nos benefícios econômicos, sociais ou ambientais, isoladamente, são inadequados para avaliar
a sustentabilidade da aquicultura. Modelos que tratam das interações entre esses aspectos devem ser
utilizados pelos elaboradores de políticas públicas e tomadores de decisão.

Assim, é possível, desejável e recomendável conciliar a aquicultura de pequeno porte com a aquicultura de
grande porte, sob pena de em muito pouco tempo termos na aquicultura brasileira problemas tão ou mais
sérios do que os da agricultura. Seria a luta pela reforma aquária.

Nas décadas de 70, 80 e 90 havia um pensamento dominante de que era preciso fazer crescer a economia
do país para depois dividir o bolo. Essa receita já está ultrapassada. O que vemos hoje é que é melhor
distribuir antes. Democratizar o crescimento é o que proporciona o desenvolvimento. E não o contrário.

Deste modo, apresento o presente projeto de lei, aprimorando nosso programa desenvolvimento da
aquicultura local, especificamente no que diz respeito ao fomento da produção nas pequenas propriedades
rurais.

Pelo acima exposto, conto com os nobres pares para a aprovação do presente Projeto de Lei por se tratar de
desenvolvimento econômico sustentável de grande alcance social e ambiental.
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