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Aula: Conceitos básicos de gestão e legislação pesqueira 



Objetivo: compreender e problematizar 
a gestão sustentável dos recursos 

pesqueiros 



Tópicos da aula

 

Contexto da pesca e da aquicultura e dos 

ecossistemas aquáticos

Demandas por uma gestão de recursos naturais 

 

Conceitos básicos de gestão

Introdução: necessidade de gestão e política 

ambiental e pesqueira



Qual o contexto atual da pesca e 
aquicultura?



Será que um dia o oceano ficará sem peixes?

http://www.youtube.com/watch?v=WNdR808jMSA


FAO, 2020



FAO, 2020



FAO, 2020



Quais as causas desse contexto?



KALIKOSKI et al, 2016



1) mudanças climáticas; 
2) perda de ozônio estratosférico; 
3) acidificação dos oceanos; 
4) ciclos biogeoquímicos de nitrogênio e 
fósforo; 
5) mudanças na integridade da biosfera 
associadas à perda de biodiversidade; 
6) mudanças no uso do solo; 
7) uso de recursos hídricos; 
8) carga de partículas de aerossóis na 
atmosfera; 
9) introdução de entidades novas e 
poluição química.



Tragédia dos Comuns

http://www.youtube.com/watch?v=CxC161GvMPc




Práticas de uso e 
abuso

● Uma solução: Estabelece-se 

normas que disciplinam as 

práticas de uso (tentam evitar 

abusos). 



Mas por que criar regras para o acesso 
e uso dos recursos pesqueiros?



http://www.youtube.com/watch?v=3kKKSWXiyUc




Atores sociais
Todos os indivíduos, grupos sociais ou instituições cuja ação é capaz de modificar a 

realidade.

 



Participação na gestão



Gestão do acesso e uso dos recursos pesqueiros
Um conjunto de regras formais ou informais, ou seja, criadas e adotadas por lei ou 

pelos costumes, para que o acesso e uso dos recursos pesqueiros sejam realizados de 

maneira a não comprometer os estoques e, ao mesmo tempo, gerar empregos e renda, e 

permitir que aspectos culturais e modos de vida das comunidades pesqueiras sejam 

transmitidas de geração a geração.  



Gestão e
Política ambiental

- Poluição industrial;

- Diversidade biológica;

- Recursos Hídricos;

- Qualidade do ar;

- Acesso a recursos genéticos;

- Qualidade das águas;

- Contaminação dos solos;

- Proteção de espécies 

ameaçadas;

- Águas subterrâneas.



Questões importantes sobre direito e gestão do acesso e uso dos recursos 
pesqueiros

Questões 1

● Direito a quê?

● Que recursos podem ser cultivados e em quais 

ambientes?

Questões 2

● Direito para quê?

● Uso e exploração, conservação e proteção dos 

ambientes.

Questões 3

● Por quanto tempo?

● Para quem (indivíduos ou comunidade)?

Questões 4

● Contra quem? Quem será excluído?

● Acolhido por quem? Quem garante os 

direitos?



Gestão do acesso e uso - instrumentos de gestão
Licenciamento

- Estudos técnicos 

indicam n de 

pescadores/aquiculto

res, barcos, petrechos 

ou cultivos;

- Critérios de 

distribuição;

- Cobradas ou não;

- Intransferíveis. 

Sistema de Cotas

Controle das saídas (peso 

ou n)

● Estudos técnicos - 

melhor rendimento 

● Cota global x cotas 

individuais

● Individuais 

transferíveis

Direitos de uso territoriais

- Exclusão de áreas de 

pesca;

- Reconhecimento dos 

direitos tradicionais  

e exclusivos de uso 

em uma comunidade 

ou várias - Ex.: 

reservas extrativistas. 
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