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Introdução

A produção pesqueira mundial não vem 
acompanhando a demanda crescente de consumo de 
pescado. O crescimento da população, a urbanização e 
o aumento da renda per capita fizeram com que o 
consumo mundial de pescado triplicasse nos últimos 
quarenta anos. O consumo per capita de pescado no 
Brasil ainda é baixo, em torno de 7 kg/hab/ano, se 
comparado com o recomendado pela Organização das 
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO)
que é de 16 kg/hab/ano [1].

A produção pesqueira do Brasil em 2007 está situada 
ao redor de 1.090.000 toneladas, sendo que a 
aqüicultura participou com quase 30% da produção 
total e representa 32% dos recursos gerados pela venda 
de pescado, dados da SEAP/PR e IBAMA. Dentro da 
aqüicultura brasileira destacamos a piscicultura, 
principalmente o cultivo da tilápia, carpas e tambaqui, 
a carcinicultura, ostreicultura e cultivo do mexilhão. O 
Nordeste contribuiu com 37% da produção aquicola 
nacional, tendo a tilápia como a principal espécie 
cultivada [1].

Ceará-Mirim é um município brasileiro do estado do 
Rio Grande do Norte, localizado na Região 
Metropolitana de Natal, na microrregião de Macaíba, 
na mesorregião do Leste Potiguar e no Pólo Costa das 
Dunas. De acordo com o censo realizado pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano 
2008, sua população é de 67.416 habitantes e sua área 
territorial é de 740 km², estando localizado a 31km da 
capital do estado, Natal.

O município de Ceara - Mirim conta com 1.118 
estabelecimentos rurais, ocupando uma área de 21.484 
ha, onde 31,4% dessa área correspondem à pastagem 
natural, 25,9% a lavouras temporárias, 20,9% a 
lavouras permanentes e matas e florestas ocupam 
13,6% [2].

 Tem um PIB de R$ 247,8 milhões (Fig. 1) e a cana-
de-açúcar se configura como atividade principal, 
contribuindo com 53,4% do PIB agropecuário [2].

No município a produção de peixe que é voltada 
para o mercado deriva do Assentamento Rosário, 
Agrovila Canudos que se destaca por manter um 

sistema de parceria na produção, ou seja, tudo que sai da 
agrovila resulta do associativismo. Dessa forma, se 
consegue baratear os custos de produção e barganhar 
melhores preços de venda.

A agrovila tem 11 anos de fundação e ocupa uma área de 
1.622 ha, da qual 20% é destinada para reserva florestal e,
do restante, 15 ha são utilizados em lavouras, sendo 7,5 ha 
para mamão e 7,5 ha para banana. Outros 2,25 ha são 
utilizados para piscicultura distribuídos em 12 tanques que 
produzem 20.400 kg por ciclo de seis meses. 

O presente resumo tem por objetivo estruturar a cadeia 
produtiva da piscicultura no município de Ceará-Mirim, 
RN, apresentando os principais elos, atores e dinâmica de 
funcionamento.

Material e métodos

A pesquisa foi realizada através de visita in loco no 
município, utilizando-se de aplicação de questionários em 
cada elo que constitui a cadeia produtiva, conversas com os 
agentes envolvidos e entrevistas com instituições públicas e 
privadas que atuam para o desenvolvimento da cadeia 
produtiva da piscicultura no município de Ceará – Mirim –
RN. 

Com o fim da coleta de dados da pesquisa de campo, se 
realizou a tabulação dos mesmos, finalizando com a 
construção de um relatório final da visita [3,4].

A referida pesquisa trata-se de uma cooperação 
institucional entre a Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, através do seu Departamento de Letras e 
Ciências Humanas e do Programa de Pós-Graduação em 
Administração e Desenvolvimento Rural; a Fundação 
Banco do Brasil e o Instituto Interamericano de 
Cooperação para a Agricultura. Este conjunto de forças 
visa o estudo para a estruturação das cadeias produtivas da 
piscicultura, ovinocaprinocultura e apicultura nos estados 
da região nordeste do Brasil, que participam dos projetos 
de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS do Banco 
do Brasil). O DRS - Desenvolvimento Regional Sustentável 
é uma estratégia negocial do Banco do Brasil, que busca 
impulsionar o desenvolvimento sustentável das regiões 
onde o BB está presente, por meio da mobilização de 
agentes econômicos, políticos e sociais, para práticas de 
apoio a atividades produtivas economicamente viáveis, 



socialmente justas e ambientalmente corretas, sempre 
observada e respeitada à diversidade cultural [5]. Dessa 
forma se pretende identificar de forma coerente e 
precisa a dinâmica de funcionamento nas cadeias 
produtivas dos estados nordestinos.

Resultados e Discussão

A piscicultura surge como atividade de 
complementação da renda familiar dos agricultores, 
pois é uma atividade extremamente lucrativa, de 
mercado garantido e de controlado impacto ambiental. 
Daí a necessidade do estudo sobre a cadeia produtiva, 
ambiente institucional e organizacional, elos e atores 
que a compõem, bem como as relações de governança 
entre eles (Fig. 2).

A criação de peixes da agrovila assim como no todo 
do sistema é coletiva. E o peixe escolhido por 
apresentar boa aceitação de mercado e melhor 
adaptação ao clima, solo e água da região foi a tilápia. 
Estão no ramo há três anos praticam a piscicultura 
intensiva, realizando a biometria, calagem dos tanques, 
limpeza e analise de água, alem do fornecimento 
integral de ração balanceada, de alevino até a despesca.

A agrovila produz 20.400 kg a cada seis meses, a 
produção se destina parte para feira-livre local, onde o 
peixe é vendido a R$ 5,00 o kg vivo, e outra parte se 
destina a uma rede de supermercado em natal, onde o 
peixe é vendido o kg a R$ 5,00, desviscerado, R$ 8,00 
em posta e a R$ 15,00 o filé.

A agrovila conta com maquinário para o 
beneficiamento do peixe, despolpadeira, frízer, 
maquina para corte em posta e de moagem das 
espinhas. Dessa forma se consegue agregar valor ao 
pescado através do corte em posta e da filetagem. Há 
praticamente o aproveitamento total dos resíduos da 
piscicultura. As espinhas são moídas e utilizadas como 
ração animal, abastecendo a principio o rebanho da 
agrovila, mas a pretensão e que com o aumento da 
produção se expanda atingindo o mercado. Quanto ao 
aproveitamento da pele do peixe, já esta em andamento 
um projeto para capacitar mulheres da comunidade 
para que possam fazer peças de artesanato, bolsas e 
material decorativo com a pele do peixe.

Os insumos utilizados na atividade derivam em sua 
totalidade da capital Natal, ração e equipamentos, e da 
microrregião de Macaíba, os alevinos.

Não existir intermediação do pescado ficando a 
propria agrovila responsavel pela comercialização, 
parte da venda realizada diretamente ao consumidor, na 
feira-livre local e parte é beneficiada (posta e filé) 
destinada a uma rede de supermercados na capital 
Natal.

A cadeia produtiva da piscicultura do municipio esta 
inserida dentro do Projeto de Piscicultura na Região do 
Mato Grande envolvendo 15 municípios da região do 
Mato Grande e 57 famílias, que estão produzindo 
13.000 kg de peixe por mês, a produção vai para as 
feiras-livres locais e para de supermercados em Natal.
A piscicultura se encontra bastante desenvolvida com a 
produção totalmente direcionada para o mercado.

A inexistência de intermediários na cadeia produtiva faz 
com os produtores consigam gozar de maior margem de 
comercialização e conseqüentemente maior apropriação do 
lucro gerado pela atividade.

O cooperativismo e associativismo realizando no âmbito 
da produção minimizam os custos de produção, 
maximizando o lucro da piscicultura.

O beneficiamento e aproveitamento dos resíduos da 
piscicultura reduzem a mão-de-obra ociosa e oferecer uma 
nova fonte de renda para os agricultores da comunidade,
via confecção de artesanato, especialmente para as 
mulheres.

Uma grande oportunidade que vem ao encontro da 
cadeia produtiva da piscicultura do município de         
Ceará – Mirim é o Projeto de Piscicultura na Região do 
Mato Grande que esta se configurando como uma grande 
área produtora de pescado e futuramente uma Arranjo 
Produtivo Local (APL) de piscicultura, abastecendo a 
principio toda a região do Mato Grande e Capital e em 
seguida com proposta de expansão para que o pescado
chegue às demais regiões do estado do Rio Grande do 
Norte.
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Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais, 2006

Figura 1. Composição do PIB do município de Ceará- Mirim- RN.
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Figura 2. Fluxograma da Cadeia Produtiva da Piscicultura no Município de Ceará - Mirim - RN
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