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RESUMO 
 
A intensificação da pesca extrativa fez com que muitos dos estoques pesqueiros locais e 
internacionais fossem reduzidos a patamares não sustentáveis ou simplesmente 
desaparecessem. Por outro lado, o consumo de pescados e frutos do mar em geral tem 
aumentado com o aumento da renda per capita em praticamente todos os países. Estes 
fenômenos resultaram em uma alta do preço destes alimentos, propiciando o desenvolvimento 
de tecnologias de domesticação de espécies e reprodução em cativeiro, tornando atrativa a 
produção por meio de aqüicultura, limitando o preço e tornando-o relativamente mais 
estável. Neste sentido, a produção de peixes em cativeiro configura-se como um tipo de 
“tecnologia de backstop”, que acontece quando se consegue substituir um recurso natural 
por um produto fabricável a custos constantes e oferta ilimitada, substituto próximo do 
recurso natural. Para as economias de alguns países emergentes e, no caso específico do 
Brasil, a produção a custos constantes e preços competitivos no mercado mundial pode se 
constituir em alternativa das mais interessantes para o país como um todo e para o Nordeste, 
em especial, dadas as suas vantagens naturais de que dispõe. Além de apresentar a 
aqüicultura sob este enfoque, este artigo mostra as possibilidades da carcinicultura em 
estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. 
 
 
 
Introdução: a pesca e seus custos marginais crescentes 
 
 

Em economia, uma hipótese freqüentemente adotada e corroborada é a de que a firma 
normalmente produz a custos marginais crescentes, isto é, sendo C(Q) a função custo total, 
então: 
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Isto decorre, em parte, por causa do rendimento decrescente do trabalho, mas também 

por causa da escassez relativa dos recursos naturais. 
Os economistas já estão familiarizados com esta hipótese. Na teoria da renda da terra, 

desenvolvida por David Ricardo, ainda no século XIX, observa-se que os agricultores 
aproveitam primeiro os terrenos com menos declividade, mais férteis e próximos e, somente 
quando precisam aumentar a produção, recorrem a lotes menos férteis, mais distantes, ou com 
maior declividade etc, elevando os custos unitários de produção e reduzindo a renda da terra. 

Na pesca, o fenômeno é ainda mais intenso. Além dos pesqueiros se tornarem mais 
distantes e mais difíceis de serem alcançados, embutem-se os custos decorrentes da rarefação 
do recurso natural nos pesqueiros antigos, como decorrência do aumento do esforço total de 
pesca: o peixe se tornando cada vez mais escasso à proporção que chegam mais pescadores, 
mais embarcações, mais equipamentos, petrechos etc. 

E não se trata de fenômeno exclusivo da pescaria tradicional, pois, mesmo na pesca 
“industrial”, os navios se direcionam, primeiro, às áreas oceânicas mais piscosas. 

Em suma, para que possam atender uma demanda maior, e incentivados com preços 
mais altos para seus produtos, os pescadores irão aumentar a oferta de peixe, mas os custos da 
tonelada tornar-se-ão cada vez maiores, mesmo em se considerando os avanços tecnológicos 
adotados nas pescarias. 

 
 

peixes como bens normais ou superiores 
 
 
Peixes e crustáceos são, na maioria dos casos, bens normais ou superiores, ou seja, são 

bens para os quais a demanda cresce em resposta a um aumento da renda dos consumidores. 
Ora, levando-se em consideração que a renda per capita da população do planeta está 
aumentando, constata-se que a demanda por peixes e crustáceos, também. Em alguns casos, 
como camarão, lagosta e salmão, a percentagem de crescimento da demanda é bem maior do 
que a do aumento da renda dos consumidores (neste caso, são chamados bens superiores). 

Ao se observar as estatísticas da FAO sobre o estado da pesca mundial, verifica-se, de 
fato, que a quantidade de consumo de peixe por pessoa praticamente dobrou somente no 
período da segunda metade do século XX. 

 
 

aqüicultura como tecnologias de backstop 
 
 
O preço do peixe no mercado pode assumir valores tão altos, capazes de induzir ou 

compensar o desenvolvimento ou a introdução de tecnologias que possam ofertar (em 
quantidade ilimitada) o produto caro ou, então, um substituto próximo a ele. 

A este preço limite, além do qual é preferível “fabricar” o recurso a extraí-lo da 
natureza, a literatura internacional convencionou como preço de “backstop” (uma espécie de 
“preço-limite”, preço de “fundo” etc). 

Teoricamente, o preço de “backstop” seria o preço máximo que o produto poderia 
alcançar. No caso da pesca, se os custos de produção aumentarem a ponto do preço de 
mercado atingir este valor, serão utilizadas técnicas de produção em cativeiro, aqui 
genericamente chamadas de aqüicultura. 



Em princípio, supõe-se que os recursos extraídos diretamente da natureza  podem ser 
“fabricados” ou “sintetizados” a partir de condições de laboratório ou fazendo uso de novas 
tecnologias. Em algumas situações, um outro produto é desenvolvido especialmente para 
substituir aquele recurso que ficou demasiado caro. Por exemplo, é comum se considerar os 
custos de produção de energia eólica ou nuclear, como limitadores do preço do petróleo 
combustível. De modo semelhante, o desenvolvimento da carcinicultura surge como 
alternativa para o camarão pescado em alto-mar etc. 

Sendo assim, sempre que a captura se tornar muito difícil, restará ao consumidor a 
alternativa de adquirir produtos iguais ou semelhantes produzidos em cativeiro. A aqüicultura 
já é responsável por uma parcela significativa do total de peixes, crustáceos e moluscos 
consumidos no mercado mundial (nos Estados Unidos já respondem por metade do total de 
pescado). 

Para exemplificar o desenvolvimento de tecnologias de backstop, a figura adiante 
apresenta três momentos do mercado para um produto pesqueiro qualquer. No primeiro e no 
segundo instantes, a demanda e a oferta se cruzam, isto é, determinam os preços de equilíbrio, 
para os quais ainda não se justificaria uma oferta via produção em cativeiro. Entretanto, no 
terceiro momento, note-se que já prevalecem as condições para a entrada de um substituto 
aqüícola no mercado. 

 
 
 

        Figura 1: expansão da demanda e retração da oferta 
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No gráfico acima, a horizontal escura refere-se ao preço de “backstop”. Enquanto o 

preço de mercado for inferior a ele, como ocorre nos instantes t=1 e t=2, não há motivos para 
se desenvolver aqüicultura. Contudo, quando o preço de mercado se tornar maior do que ele, 
como em t=3, a oferta então passará a ser complementada pelos piscicultores, em uma 
quantidade igual a Qt=3 menos Qcaptura. 



Note-se que, a partir do momento em que as condições do mercado de pescado (curvas 
de demanda e de oferta) tenderem ao  equilíbrio em um ponto de preço mais alto do que o de 
backstop, a atividade de aqüicultura “entra em ação”, perenizando o preço a um nível 
constante. No tempo t=3, por exemplo, parte da demanda é atendida pelos pescadores 
(Qcaptura) e a parte restante é atendida pelos piscicultores, mas tudo sendo comercializado ao 
mesmo preço (Pbackstop). 
 Observe-se que a hipótese de custos constantes não deve aqui ser transportada ao pé da 
letra para o mundo factual. É sabido que nas fazendas de camarões e estações de aqüicultura, 
os melhores terrenos, próximos ao mar etc são os primeiros a serem utilizados. Por outro lado, 
a realidade tem mostrado que, em diversos países, as restrições ambientais e a fiscalização 
também tendem a se tornar mais rígidas, na medida em que avançam as conversões de 
manguezais em piscinas. O próprio preço do terreno aumenta em áreas de cultivo, fazendo 
crescer os custos, caso a produção precise se expandir muito. Mais plausível seria que a 
própria linha de backstop ao invés de horizontal, fosse levemente crescente. Em outras 
palavras, poder-se-ia afirmar que, embora no curto prazo a produção de uma firma individual 
seja de custos crescentes, para a produção conjunta de todo mercado a médio e longo prazo, 
tende a se dar a custos de produção constantes (ou até declinantes no tempo, devido aos 
avanços tecnológicos). 
 
 
 
 
            Figura 2: tecnologia de backstop no médio e longo prazo 
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A “Revolução Azul” 
 

Ao conjunto de intensas modificações na agricultura dos anos sessenta e setenta foi 
dado o nome de Revolução Verde. Durante aquelas décadas, a agricultura mundial cresceu em 
ritmos inimagináveis devido, principalmente, ao uso de agroquímicos e irrigação. 

Atualmente, os índices de crescimento da carcinicultura, ostricultura, mitilicultura, 
fazendas de salmão, piscicultura, aqüicultura de uma forma geral, já fazem com que alguns 
especialistas se refiram a uma “Revolução Azul”, fazendo um paralelo com o fenômeno dos 
anos 70. 

Se por um lado, o fenômeno possa parecer alvissareiro para reduzir as atuais pressões 
sobre estoques que já se encontram superexplorados, por outro, sérias críticas são levantadas 
quanto ao potencial poluidor das técnicas em cativeiro. Além de problemas relacionados ao 
uso de mais agroquímicos e antibióticos, existem as possibilidades de escapamento de 
espécies e variedades exóticas para os córregos e cursos d´água do meio natural. Além disso, 



alega-se que as espécies carnívoras precisam ser alimentadas com farinhas ou rações de peixe 
e, por isto, não arrefecem a pesca mas, ao contrário, intensificam-na. 

Infelizmente, isto ainda não é tudo. Muitas das fazendas de camarão, tilápias e outras 
espécies são implantadas próximas ao litoral, em zonas de estuário e manguezais, requerendo 
a conversão de terrenos pantanosos, os quais possuem importantes funções ecológicas que 
terminam por serem sacrificadas. 

Estes padrões de conversão e de impacto ambiental vêm se repetindo em países com 
altas taxas de crescimento da produção por cultivo, como no Brasil, China, Tailândia, Vietnã, 
Malásia. 

Por outro lado, não há como se argumentar contra o desenvolvimento de técnicas de 
cultivo e domesticação de espécies selvagens no sentido de se encontrar soluções para, de um 
lado, atender à expansão constante da demanda mundial, e, de outro, impedir um 
encurtamento ainda maior dos estoques disponíveis, alguns em estado de depleção avançada. 
Algumas variedades de tilápia, por exemplo, podem se constituir em importante alternativa 
alimentar em regiões rurais pobres do Brasil, e são dotadas de excepcional resistência a pragas 
e às condições climáticas do interior nordestino. 

O crescimento do setor de aqüicultura e marinicultura é impressionante. Durante a 
década de 90, o setor cresceu a taxas de 10% ao ano. Em países como os Estados Unidos, 
mais de 50% do consumo de peixes e crustáceos já provêm de cultivo. 

Uma questão que se mantém presente na agenda de debates sobre aqüicultura é a de 
certificação ambiental. Esta deverá ser uma forma, se não completa, pelo menos auxiliar, para 
assegurar que o desenvolvimento da atividade se dê de modo ambiental e socialmente 
sustentável. 

 
 

carcinicultura no Nordeste do Brasil 
 
 

A carcinicultura no Brasil e, em particular, no Nordeste, vem se constituindo em uma 
atividade econômica das mais rentáveis e importantes, do ponto de vista de geração de renda, 
emprego e divisas. Entretanto, por trás da euforia que tomou conta deste setor, existe uma 
série de preocupações de ordem sócio-ambiental. 

De forma macroscópica, o setor é interessante quando comparado a outras alternativas 
de uso da terra em culturas tradicionais. Segundo especialistas1, a criação de camarão gera 3,8 
empregos por hectare de viveiro, sendo que, destes, 1,8 empregos são na própria fazenda, 
enquanto que o restante se dá na fase de produção de pós-larvas e comercialização. Na 
fruticultura irrigada, por exemplo, que é considerada intensiva de mão-de-obra, a média é de 
2,1 empregos por hectare. 
 

ano 1982 1988 2002 2004 
Produção (em 1000 t) 3 7,2 60,1 120(previsto)

                Fonte Informe ABCC, 2003 
 

Observando-se a tabela acima (infelizmente os dados da década de 90 não estavam 
disponíveis), percebe-se que o salto qualitativo foi dado durante os anos 90. Mais 
precisamente, a partir de 1994, quando o Brasil passou a deter a tecnologia de reprodução 
(larvas e pós-larvas) do Litopenaeus vannamei, espécie exógena trazida do Oceano Pacífico. 

                                                 
1 Resultado de estudo de professores do Departamento de Economia da UFPE, tais como Yony Sampaio e Écio 
Costa, apud. Diário de Pernambuco 11/05/2003. 



No aspecto da rentabilidade, a carcinicultura gera em média R$ 75.000,00 por mil 
metros quadrados de viveiros. Isto corresponde a cerca de trinta vezes mais que na cultura da 
cana-de-açúcar e a quarenta vezes mais que na cultura do coco. Apesar de ser um dado 
importante, a rentabilidade média do hectare não é um bom indicador comparativo, pois esta 
não é uma cultura intensiva de terras, mas em mão-de-obra e em capital, dependendo das 
instalações. Em outras palavras, a criação de camarões não acontece em áreas comparáveis 
em tamanho com as da cana ou do coco. De qualquer forma, a rentabilidade do uso do solo na 
carcinicultura não deixa de ser um dado importante para aproveitamento de terras, como 
alternativa ao canavial e ao coqueiral. 
 Sob este enfoque, a criação de camarão em viveiros surge como alternativa alvissareira 
para a Região Nordeste, que, como é do conhecimento de todos, precisa urgentemente buscar 
novas opções econômicas para ampliação do nível de emprego e da renda per capita. 
 No caso da carcinicultura, boa parte da mão-de-obra necessária não requer maiores 
níveis de qualificação profissional, permitindo, assim, que o pessoal seja arregimentado entre 
as populações circunvizinhas. 
 Apesar de todas estas vantagens, existe uma série de problemas de ordem ambiental 
que ainda precisam ser resolvidos. Se forem observados os próprios requisitos para a sua 
viabilização, a carcinicultura tem sido desenvolvida no litoral, junto a rios, ou em áreas de 
manguezais e estuários, lugares de grande susceptibilidade ambiental. 
 Quando da implantação desta cultura em escala comercial no Brasil, os terrenos e 
alagados foram rapidamente convertidos em fazendas de criação, sem maiores preocupações 
com os impactos que isto iria acarretar no meio ambiente. Com o aceleramento da atividade, 
os problemas foram se agravando em alguns estados, mormente onde as instituições 
licenciadoras e de controle ambiental não possuíam pessoal e recursos compatíveis. 
 De uma forma geral, portanto, as preocupações de ambientalistas e cientistas sociais 
em projetos de carcinicultura no Nordeste procedem. Estudiosos e pessoas comprometidas 
com a defesa do meio-ambiente apontam como principais problemas o desmatamento e 
aterramento dos mangues, a destruição dos apicuns (limítrofes aos manguezais ou ao mar), 
lançamento de efluentes, introdução de espécies exóticas, além de ser uma atividade com 
prováveis impactos na organização social de comunidades locais, ameaçando a continuidade 
de seus valores, de sua cultura, e propiciando a desarticulação das atividades tradicionais. 
 Alega-se, ainda, que a carcinicultura é concentradora de renda e, geralmente voltada à 
exportação. Por isto, a maior parte dos lucros e da renda gerada no setor – nas diversas etapas 
da cadeia produtiva e do consumo final – podem estar beneficiando populações de outros 
estados e países, distantes do local original de cultivo e engorda dos camarões. 
 Não obstante, existem aspectos positivos. Por exemplo, se os criadores de camarão 
construírem e operarem os viveiros em condições adequadas, pode-se conseguir um alívio na 
pesca extrativa do camarão, haja vista que a carcinicultura é concorrente direto da pesca 
extrativa, e, por conseguinte, reduzir a pressão sobre os estoques naturais do camarão. A 
redução da pesca extrativa acarreta maior estabilidade nos ecossistemas, muito embora, sob a 
ótica social, possa por em risco o emprego ou a renda dos pescadores que dependem disto 
para sobreviverem. 
 No aspecto social, portanto, as atenções também devem ser redobradas. A introdução 
de novas culturas no meio rural, em lugares onde as comunidades locais se dedicam a 
atividades econômicas tradicionais, pode suscitar desacertos irreversíveis. Enquanto isto, a 
elevada lucratividade da carcinicultura vis a vis alternativas tradicionais podem se constituir 
em uma possibilidade de elevação da renda local a patamares acima dos de subsistência e 
alavancar o desenvolvimento econômico e social em algumas microrregiões nordestinas. 
 Segundo dados do setor, existiam, ao final de 2003, 625 fazendas de produção 
cadastradas, com predominância daquelas de pequeno e médio porte, em um total de 10.287 



hectares de viveiros para produção de camarão marinho. O Brasil encontra-se na 6a posição 
entre os maiores exportadores mundiais deste crustáceo. 

A produção nacional atingiu 60,1 toneladas de camarão no ano de 2002. Deste total, o 
Nordeste responde por cerca de 96,6%. 

Observando-se as taxas de crescimento do cultivo do camarão marinho no Nordeste e 
o potencial de produção ainda remanescente, não é difícil concluir que a atividade se constitui 
em uma excelente alternativa, do ponto de vista técnico, econômico, e social. Atualmente, a 
área de viveiros cresce a uma taxa de 30% ao ano e a rentabilidade do setor se mantém em 
torno de 35% ao ano. 

Desde o final dos anos noventa, o Banco do Nordeste passou a ter linhas especiais 
específicas para o financiamento (investimento e custeio) da atividade de carcinicultura. 
 
 
produtividade 
 
 

Como foi mencionado, no ano de 2002 foram produzidos 60,1 mil toneladas de 
camarão de viveiros no Nordeste, o que representa 96,6% da produção brasileira. Alguns 
acreditam que o potencial de produção nordestino pode chegar a 1,2 milhões de toneladas por 
ano. 

E não é somente no item “produto total”, onde o Nordeste se destaca no setor da 
carcinicultura. A produtividade nordestina é bastante alta, em torno de 5,46 Kg/ha/ano, quase 
quatro vezes maior que a da China, que é o maior exportador de camarão atualmente (337.000 
toneladas exportadas em 2002). As condições climáticas, edafológicas (de solo), sociais 
(disponibilidade de mão-de-obra), tecnológicas e de localização geográfica (proximidade com 
o litoral) favorecem excepcionalmente a atividade de produção de camarão de cativeiro. 
Graças à pouca variabilidade climática do Nordeste, é possível se conseguir até três ciclos 
reprodutivos da espécie Litopenaeus vannamei. 
 
 
Tabela 1: A carcinicultura marinha no Nordeste (ano 2002) 

UF ou país Área 
(ha) 

Produção 
(t/ano) 

Produtividade 
(Kg/ha/ano) 

% 
(do total 

brasileiro)
RN 3.591 18.500 5.152 30,77 
CE 2.260 16.383 7.249 27,25 
BA 1.710 7.904 4.622 13,15 
PE 1.031 6.792 6.588 11,30 

outras UF´s do NE 1.842 10.549 5.727 17,53 
total 11.016 60.128 5.458 100 

CHINA 243.600 337.000 1.383 - 
 Fonte: Associação Brasileira de Criadores de Camarão – ABCC, 2003 
 
 
 
As exportações de camarão 
 
 

A maior parte do camarão marinho produzido em viveiros é exportada. Apesar do 
ritmo de crescimento das exportações nordestinas de camarão marinho para os grandes 



centros consumidores (EUA e Europa), o preço pago ainda é bastante aquém da média 
internacional. 

As explicações para isto podem ser diversas. Em primeiro lugar, o baixo preço do 
camarão pago ao exportador pode estar relacionado com a venda prematura do produto, com 
peso médio abaixo do padrão internacional. Muitas vezes, o crédito para custeio provém do 
importador, o qual condiciona o seu adiantamento de recursos à antecipação da entrega do 
produto. 

Em segundo lugar, a venda da matéria-prima sem nenhuma agregação de valor. Os 
camarões importados da Tailândia, Vietnam, Equador em larga parte já são chegam sem 
cabeça aos centros de consumo. 
 Por último, o preço recebido pelo exportador brasileiro é líquido de seguro e frete, os 
quais, dadas as circunstâncias burocráticas e de transportes no país, têm peso relativo alto no 
preço CIF (Cost of Insurance and Freight) pago pelo importador.  

A seguir encontram-se tabulados dados sobre exportações do crustáceo para os 
Estados Unidos, onde se pode observar que o preço médio do produto nordestino é o menor 
dentre os principais fornecedores mundiais do produto. 

 
 
 

 
VOLUME DE EXPORTAÇÃO DE CAMARÃO PARA OS EUA E PREÇO MÉDIO PAGO AO EXPORTADOR ENTRE 

JAN/OUT DE 2002 E 2003, POR PAÍS EXPORTADOR 

 
fonte: SECEX apud Revista da ABCC – ano 5, n.3 , p.91. dez 2003 

 
 

 Outro problema levantado pelo exportador brasileiro é a constante ameaça dos norte-
americanos de embargar suas aquisições, seja alegando razões ambientais, seja alegando que 
o Brasil pratica dumping comercial por meio de subsídios disfarçados. Em 1997, por 
exemplo, o Brasil quase chegou a abrir um “Pannel” junto a OMC, contra os Estados Unidos, 
os quais justificaram um embargo por razões ambientais. Os norte-americanos argumentavam 
que a pesca do camarão acarretava a morte de espécies migratórias de tartarugas marinhas. 
Alguns anos mais tarde, em 2005, algumas empresas nordestinas tiveram suas exportações 
taxadas pelos americanos, sob alegação de estarem recebendo subsídios diretos ou 
disfarçados. 
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