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RESUMO 

 
 

A piscicultura é uma prática social e econômica que surge na Antiguidade na China e Europa, e vêm desde então 
se espalhando pelo mundo, caracterizando-se conforme as características do território onde foi instalada. 
Blumenau têm uma área de 519, 837 Km2, localiza-se em 26º 55'08" S e 49° 03' 57" O, fazendo limites com 
Massaranduba, Jaraguá do Sul, Botuverá, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Luiz Alves e Gaspar. Blumenau foi 
colonizada pelos alemães, russos, prussianos, poloneses, italianos entre outros durante o século XIX e início do 
XX. A região passou a prosperar com as indústrias têxteis no início do século XX e tornou-se um pólo de 
desenvolvimento no Vale do Itajaí. Neste contexto, a história da piscicultura fundisse com a história de 
Blumenau, sendo introduzida no território de Blumenau, em decorrência do crescimento e difusão de políticas de 
extensão agrícola, de organizações internacionais como a FAO, o CERLA, e nacionais, como a DNOS, 
ACARPESC, ACARESC e FUNPIVI, e devido os fatores naturais do território e as condições sócio culturais, 
econômicas e políticas do município. O objetivo geral da pesquisa foi investigar o processo histórico da 
formação e desenvolvimento da rede sócio técnica da piscicultura e suas influências no desenvolvimento e no 
meio ambiente no território do município de Blumenau – SC. A pesquisa consistiu em um levantamento de 
fontes primárias no campo de pesquisa, coletando observações sobre o ambiente, registro digital de fotografias, e 
realização de 10 entrevistas. E levantamento de fontes secundárias, em arquivos, bibliotecas e banco de dados 
virtuais, coletando livros, teses, dissertações, monografias, artigos científicos, recortes de jornais, folders, 
informativos e demais materiais que auxiliaram na análise. Os dados coletados foram confrontados e 
correlacionados, sendo abordados qualitativamente, e os fatos analisados dedutivamente, estabelecendo uma 
ordem temporal. A prática de criação de peixes na região de estudo teve início com a colonização no século XIX, 
principalmente com o objetivo da subsistência. Mas devido a falta de recursos para acessar tecnologias e 
conhecimentos a atividade não desenvolveu. As características naturais e as dificuldades de manutenção da 
atividade desfavoreciam seu crescimento. Entre 1960 a 1990 a um conjunto de fatores exógenos e endógenos, 
conjuntura política e sócio econômica favoreceram a expansão de novas atividades rurais, que atingiram 
pequenos produtores e consumidores de baixa renda. Políticas públicas, entidades do terceiro setor, 
universidades, técnicos e indústria iniciam a fomentar o desenvolvimento da piscicultura, fazendo-a se 
consolidar na região conforme as possibilidades naturais e culturais do território. A partir de 1990 diversos atores 
humanos e não humanos compostos pela natureza, sociedade, ciência e tecnologia, representados pela água, os 
peixes, os criadores de alevinos, a indústria de ração e insumos, fornecedores, indústria de equipamentos, 
pesque-pagues, usuários entre outros, passam a constituir uma rede sociotécnica da piscicultura. A rede passa a 
proporcionar soluções e inovações, sanando as dificuldades enfrentadas no passado e presente, crescendo para 
toda a região, e conseqüentemente influenciando no desenvolvimento de Blumenau. Mas o desenvolvimento da 
piscicultura não levou em conta a sustentabilidade da atividade, sendo que a prática da piscicultura vem 
causando mais danos ao ambiente do que benefícios. Conclui-se que a prática da piscicultura fixou-se no 
território da microrregião de Blumenau quando houve a participação de políticas públicas, terceiro setor, 
universidade, técnicos e indústrias incentivando a atividade e adequando-a as características do território. 
Diversos atores passaram a integrar a atividade, estando conectados, interagindo, inovando e desenvolvendo a 
piscicultura, no que gerou desenvolvimento e ao mesmo tempo impactos positivos e negativos ao meio ambiente 
do território de Blumenau. 
 
(PALAVRAS-CHAVES) Piscicultura; Rede sociotécnica; Desenvolvimento; Meio Ambiente; Blumenau 
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SUMARY 

 
The fish culture is one practical social and economic one that appears in the Antiquity in China and Europe, and 

comes since then if spreading for the world, characterizing itself as the characteristics of the territory where it 

was installed. Blumenau has an territory of 519, 837 Km2, situated in 26º 55' 08" S and 49° 03' 57" , the limits 

with Massaranduba, Jaraguá of the South, Botuverá, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Luiz Alves and Caspar. 

Blumenau was colonized by the Germans, Russians, Prussians, Poles, and Italians among others during century 

XIX and beginning of the XX. The region started to prosper with the industries at the beginning of century XX 

and became a polar region of development in the Valley of the Itajaí. In this context, the history of the fish 

culture index with the history of Blumenau, being introduced in the territory of Blumenau, result of the growth 

and diffusion of politics of extension agricultural, of international organizations as the FAO, the CERLA, and 

national, as DNOS, ACARPESC, ACARESC and FUNPIVI, and which had the natural factors of the territory 

and the cultural, economic conditions partner and politics of the city. The general objective of the research was 

to investigate the historical process of the formation and development of the net partner technique of the fish 

culture and its influences in the development and the environment in the territory of the city of Blumenau - SC. 

The research consisted of a survey of primary sources in the research field, collecting comments on the 

environment, digital photograph register, and accomplishment of 10 interviews. E survey of secondary sources, 

in archives, libraries and virtual data base, collecting scientific, clippings of periodicals, news and excessively 

material books, scientific academy studies, monographs, articles that had assisted in the analysis. The collected 

data had been collated and correlated, being boarded qualitatively, and the analyzed facts deductive, establishing 

a secular order. The practical one of creation of fish in the study region had beginning with the settling in century 

XIX, mainly with the objective of the subsistence. But had the lack of resources to have access technologies and 

knowledge the activity did not develop. The natural characteristics and the difficulties of maintenance of the 

activity disfavored its growth. The 1990 to a set of exogenous and endogenous factors enter 1960, conjuncture 

politics and economic partner had favored the expansion of new agricultural businesses, that had reached small 

producers and consumers of low income. Public politics, entities of the third sector, university, technician and 

industry initiate to foment the development of the fish culture, making it if to consolidate in agreement region the 

natural and culture possibilities of the territory. From 1990 diverse human actors and not human composites for 

the nature, society, science and technology, represented for the water, the fish, the creators of fish-babys , the 

industry of ration and equipment supports, suppliers, industry, fish-you pay, users among others, start to 

constitute a actor network fish culture. The net starts to provide to solutions and innovations, curing the 

difficulties faced in the past and gift, growing for all the region, and consequently influencing in the 

development of Blumenau. But the development of the fish culture did not take in account the support of the 

activity, being that the practical one of the fish culture comes causing more damages to the environment of what 

benefits. One concludes that the practical one of the fish culture was fixed in the territory of the micro-region of 

Blumenau when had the participation of public politics, third sector, university, technician and industries 

stimulating the activity and adjusting it the characteristics of the territory. Diverse actors had started to integrate 

the activity, being hardwired, interacting, innovating and developing the fish culture, in what he generated 

development and at the same time positive and negative impacts to the environment of the territory of Blumenau.  

(Words-keys) Fish culture; Actor network net; Development; Environment; Blumenau  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem como tema de pesquisa a piscicultura e suas influências no 

desenvolvimento e meio ambiente do território do município de Blumenau. Foi realizada uma 

pesquisa e análise de dados utilizando o conceitual da sociologia da associação ou teoria ator 

rede. Desta forma foi realizada uma investigação sobre a rede sociotécnica da piscicultura no 

território do município de Blumenau, investigando o seu processo histórico de formação, o 

desenvolvimento da rede e a sua influência no desenvolvimento e meio ambiente do território.   

A piscicultura é um ramo da atividade da Aqüicultura, e tem como finalidade cultivar 

peixes de águas salgadas ou doces. Ela se configurou em nossa História como uma prática 

social e econômica enraizada pelas tradições e conhecimentos obtidos em diversas 

experiências, e passou a se difundir, desenvolvendo-se em diversas regiões possivelmente 

entre oito a cinco mil anos a.C.. Na história da atividade de cultivar espécies aquáticas, os 

registros mais antigos apontam para o extremo oriente, no território Chinês, nos territórios da 

Europa Central, e na região Central do Continente Americano. Esses pólos do 

desenvolvimento da atividade da piscicultura disseminaram pelo mundo suas informações, 

métodos e técnicas. As trocas de informações passaram a gerar inovações, e saberes sobre o 

controle da natureza do funcionamento da piscicultura, gerando modelos, que passaram a 

permitir a nossa espécie, à nossa cultura, a capacidade de cultivar peixes em águas doces, 

quentes, frias ou salgadas. A atividade desenvolveu-se no período da Antiguidade de nossa 

civilização, e em cada lugar que a prática se desenvolveu, as características do território 

impuseram ritmos distintos, e ela adaptou-se as condições naturais, sociais e tecnológicas, 

constituindo redes sociotécnicas.  

A partir do momento que a prática se desenvolveu nas mais diversas sociedades, foram 

implantadas tecnológicas e conhecimentos de procedimentos, aprimorando os processos e 

desenvolvendo a atividade enquanto prática socioeconômica, configurando-se conforme as 

características do território, as inovações de manejo das espécies de peixes, como a 

reprodução artificial, melhoras genéticas, e tecnológicas, com aprimoramento dos 

reservatórios de água, transporte para peixes, alimentação e controle da qualidade ambiental. 

O seu sucesso ocorreu devido à formação de redes de trocas de informações e experiências, e 

os diversos atores, agindo como ator-rede, passando a negociar e a gerar mecanismos que 

atribuíram melhoras e lucratividade na atividade. Estes atores passaram a se contrapor às 

praticas que eram postas como modelos, de territórios de características diferentes, e passaram 
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a adaptá-las as suas condições naturais, e socioeconômicas e culturais do território, criando e 

desenvolvendo modelos que facilitam a implantação da atividade. Esses conhecimentos 

passam a ser assimilados pelos atores, analisados e inovados com a especialização do 

processo, garantindo maior praticidade e facilidade na prática da piscicultura.  

Desde as suas experiências na antiguidade, a atividade vem sendo correlacionada a 

idéia de desenvolvimento econômico e de proporcionar qualidade de vida. Na História da 

atividade ela geralmente é implantada com o intuito de promover qualidade alimentar, de ser 

uma nova prática de produção alimentar auxiliando a renda do produtor nas áreas rurais, 

promover o lazer através da atividade da pesca. A piscicultura foi sendo implantada com um 

discurso de promoção de crescimento econômico, e nos últimos anos, devido à problemática 

ambiental na qual a civilização configurou, a piscicultura vem ganhando no seu discurso de 

implantação nos territórios, a característica de ser uma atividade sustentável.  

A partir da metade do século XX acentua-se o debate sobre a questão ambiental, e com 

isso vem ocorrendo um debate a respeito da busca de um modelo de desenvolvimento que 

possibilita deixar as características e funcionalidade de nosso ambiente para as futuras 

gerações. Com isso, a sociedade organizada, com as suas ações via instituições, vem 

estimulando a produção de idéias que possibilitem que ocorra o desenvolvimento sustentável. 

Dentro desse panorama, a atividade da piscicultura, vem desde 1970, através da FAO – 

Nações Unidas, ganhando esse propósito, de promover o desenvolvimento, o fim da fome e a 

sustentabilidade. Diversos programas passaram a promover a idéia da piscicultura como 

atividade que geraria o desenvolvimento, principalmente na África, América Latina e Brasil. 

A partir disso, a atividade passou a ser implantada em diversos territórios através de políticas 

de institutos governamentais. 

Inicialmente o discurso da sustentabilidade surgiu amarrado na idéia de que a 

piscicultura consorciada a restos de dejetos dos animais das outras criações do produtor, como 

a de aves, suínos, e restos de cultivares, diminuem o impacto que estes materiais fariam 

normalmente no ambiente. Assim como possibilita o produtor diminuir a abertura de novas 

áreas para o plantio, diminuir a produção no geral, e desta forma, diminuindo os insumos 

agrícolas, agrotóxicos ao solo, protegendo os mananciais e os ribeirões desses poluentes. 

Também o discurso da atividade foi associado à criação de peixes nativos, re-povoando os 

rios. E como produção de alimentos, tipo peixe, na substituição da pesca, uma vez que a pesca 

marinha enfrenta severas dificuldades devido à diminuição da vida de diversas espécies da 

dieta humana nos oceanos. Mas as diversas experiências da piscicultura vêm demonstrando a 
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dificuldade de programar conforme os territórios e a cultura dos povos, modelos de 

piscicultura que gerem desenvolvimento e ao mesmo tempo sustentabilidade. O que vem 

ocorrendo é o desenvolvimento, que a atividade promove, mas causa mais impactos negativos 

ao meio ambiente do que sustentáveis. 

Nos últimos anos diversos estudos apontam que a atividade da piscicultura promove o 

desenvolvimento, mas vem causando diversos danos ao meio ambiente, principalmente à 

água, que dentro do rol dos recursos escassos, fundamentais da nossa existência, é o que mais 

gera preocupações. A piscicultura quando é feita com animais exóticos promove a introdução 

de espécies exóticas e extinção das nativas, e em grande extensão no território a adição de 

diversos poluentes e contaminantes na água oriundos dos produtos usados na atividade, como 

a cal, as substâncias das rações e a elevada quantidade de matéria orgânica despejada nos 

cursos d água. Esse agravamento passa a elevar a piscicultura como segunda atividade de 

produção alimentar, depois da agricultura de irrigação, mais impactante, principalmente, 

devido ao uso e o que causa a qualidade da água. 

No Brasil a piscicultura passa a ser desenvolvida nas primeiras décadas do século XX. 

A tecnologia e o conhecimento da atividade de piscicultura foram importadas e aplicadas no 

território, e aos poucos, com as experiências dos piscicultores, dos programas de extensão 

técnica, da troca de informações, em cada região do país a atividade configurou-se, 

promovendo o desenvolvimento.  

Em Santa Catarina a piscicultura como conhecemos hoje, passa a ser desenvolvida a 

partir da década de 1970, mas é a partir dos anos 1990 - hoje, que a atividade passa a elevar o 

Estado como maior produtor de peixes de água doce do Brasil. No Vale do Itajaí a experiência 

piscícola tem como pólo de produção a região de Blumenau. A prática da piscicultura passa a 

ser registrada no município de Blumenau a partir do início do século XX, com os primeiros 

colonos alemães e italianos. Mas é a partir da década de 1970 que a atividade começa e se 

configurar como uma rede sociotécnica, formando e promovendo desenvolvimento, no que 

configurou uma rede composta por diversos atores que negociam e desenvolvem o setor, mas 

ao mesmo tempo conseqüências no meio natural, principalmente em relação ao uso da água. 

Para a análise da atividade da piscicultura e sua influência no desenvolvimento e no 

ambiente do território do município de Blumenau- SC, esta dissertação se baseou na teoria da 

sociológica do ator-rede ou sociologia da inovação, ou sociologia da associação, desenvolvida 

por Bruno Latour e Michel Collon no Centro de Sociologia da Inovação da Escola de Minas 

de Paris. Esta teoria consiste na análise sociológica de redes sociotécnicas considerando os 
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atores heterogêneos. Nesta teoria atores humanos e não humanos se associam em um sistema 

de relações e inter-relações que dão consistência e dinâmica à rede. A teoria da sociologia da 

associação, a Actor Network Theory – ANT, apresenta propostas inovadoras sobre como a 

sociedade, natureza, ciência e tecnologia se articulam através de suas relações de poder e 

processos de configuração que se estabelecem e desenvolvem um determinado segmento 

(PORTUGAL, 2007). 

Para Andrade (2004), os estudos da sociologia da associação, ou sociologia da 

inovação, possibilitam outra análise, rompendo com a teoria tradicional de redes sociais, pois 

favorece o entendimento sobre a prática dos especialistas e seus materiais, incluindo 

elementos físicos e inanimados na rede de atores, tornando possível detectar simultaneamente 

tanto o sentido das práticas sociais como das inovações tecnológicas em imbricações 

complexas e dinâmicas, procurando articular a racionalidade das ações econômicas com a 

seleção de opções tomadas pelos agentes que conformam a rede sociotécnica em sua contínua 

interação contextual. 

A sociologia da associação, ou teoria ator rede, foi desenvolvida buscando inovar as 

teorias convencionais da sociologia sobre análise de redes. A teoria propicia uma análise das 

redes através do conhecimento de um conjunto de elementos humanos e não humanos, de 

como eles se relacionam, transformam, configuram ou reorientam novos atores ou elementos 

para consolidar a rede. Esses elementos ou atores que configuram a rede podem ser 

representados pelos cientistas, engenheiros, gerentes, trabalhadores, governo, tecnologias, 

objetos materiais ou naturais (CALLON, 1987; LATOUR, 1992).  

Uma rede sociotécnica corresponde a um plano de conexões heterogêneas a partir da 

qual emergem igualmente necessidades de transformações expressas por diversos elementos 

que estabelecem múltiplas conexões, sem conter um enfoque dualista, partindo do princípio 

de uma simetria generalizada de múltiplas entradas e conexões que tem que ser analisadas 

simetricamente, não apenas com erro e/ou o acerto, mas ante todo e qualquer efeito das 

negociações dos atores em rede, incluindo a natureza e sociedade (MORAES, 2004). Segundo 

Latour (2000), a simetria da rede condiz em uma pragmática dinâmica não hierárquica e não 

linear das relações dos atores, sem relevar em conta o que é humano ou não humano, ou parte 

de dentro ou de fora do laboratório. Deve-se compreender como os atores se relacionam sem 

posicionar atores mais importantes ou menos importantes, e sim, o que todos eles 

proporcionam a rede e a si mesmo em suas ações. 



Martin Stabel Garrote  
A rede sociotécnica da piscicultura: desenvolvimento e meio ambiente no município de 

Blumenau-SC. 

22 

 

22 
 

As redes sociotécnicas possuem metas de organização que as fazem desenvolver, 

compostas por atores humanos e não humanos, individuais, ou coletivos, reconhecidas e 

identificadas por seus papeis de atuação nas interligações com os outros da rede (SILVA, 

2005). São os níveis de convergências e divergência entre os atores da rede que estabelecem 

os acordos e desacordos, possibilitando as negociações e a geração de desenvolvimento na 

rede (LATOUR, 2000). 

Um ator-rede caracteriza-se como uma entidade individual ou coletiva que age e 

negocia acordos entre as partes que o interessam para manter suas ações, podendo ser descrito 

em termos de sua própria visão do objeto técnico ou da tecnologia na qual coloca em 

circulação para a fluidez da rede. A composição dos atores e sua formação dependem dos 

procedimentos e estruturas organizacionais que cada ator possui para indicar as negociações 

na busca de novas técnicas ou tecnologias apropriadas para o interesse recíproco dos atores da 

rede. Estes interesses variam de simples vínculos bilaterais, avançando até interações 

multilaterais fazendo a rede fluir (LATOUR, 1996). Para Silva (2006), a rede sociotécnica 

movimenta-se quando os atores possuem controvérsias, que são debates ou polêmicas, que 

tem por objetivo fatos científicos ou técnicos que ainda não estão estabilizados na rede, 

proporcionando assim o seu desenvolvimento. 

Segundo Silva (2005), a análise das redes sociotécnicas ocorre através de uma 

contextualização e compreensão dos atores que configuram a rede, o papel que cada um 

exerce na negociação de contato com outros atores em torno de uma questão geral, 

convergindo conforme um ponto de passagem obrigatório, um enunciado, uma instituição ou 

um lugar, compreendendo a cooperação entre os atores e suas transformações em favor da 

rede. Cada ator se posiciona na rede conforme sua capacidade de negociação e as suas 

experiências de negociação, e traz como conseqüência uma definição das características que o 

identificam e lhe dão uma identidade, assim como nos demais componentes que a rede 

congrega ou conecta. O ator rede é configurado simultaneamente com um ator que entrelaça 

elementos heterogêneos e uma rede capaz de modificar conforme sua estratégia de 

simplificação e justaposição (LATOUR, 1996). 

Analisar a piscicultura e a configuração de sua rede no território do município de 

Blumenau, com uma abordagem teórica da sociologia da associação torna possível observar 

como a piscicultura se relaciona com a natureza, a sociedade e a tecnologia através do que 

Latour (2001) denominou de sistema circulatório da ciência. Este sistema consiste na 

correlação entre as pessoas, instituições, idéias e objetos, nos quais permitem que os cientistas 
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compreendam como são produzidos os dados, como se originam e configuram-se os 

participantes de uma especialidade e as estratégias que os engrenam por critérios de avaliação, 

e como os atores estabelecem as relações e alianças que permitem o desenvolvimento das 

pesquisas e aprimoramento do setor, tornando os conhecimentos aceitáveis à rede.  

Com este entendimento voltado para a piscicultura, poderemos compreender como o 

conjunto de atores negocia modificando técnicas e processos desenvolvendo o setor conforme 

demandas e relações em rede, e como estas demandas e relações afetam outros processos em 

rede, que não da piscicultura, influenciando o desenvolvimento e o meio ambiente de 

Blumenau. 

Tendo este panorama sobre a piscicultura, e buscando compreender este processo no 

território do município de Blumenau, delimitou-se como problemática de pesquisa, 

compreender o processo histórico que possibilitou a formação e desenvolvimento da rede 

sociotécnica da piscicultura e suas influências no desenvolvimento e no meio natural do 

território de Blumenau. Desta forma, para uma melhor orientação e desenvolvimento desta 

pesquisa, foram elaboradas quatro questões norteadoras: a) Quais foram os fatores que 

proporcionaram a implantação e desenvolvimento da piscicultura no território de Blumenau? 

b) Quem são os atores e como esses se configuraram como uma rede sociotécnica no território 

de Blumenau? c) Quais são as influências da rede sociotécnica da piscicultura no 

desenvolvimento do território de Blumenau? d) Quais são as influências ocasionadas pela 

atividade da piscicultura ao meio ambiente no território de Blumenau? 

A investigação da rede sociotécnica de piscicultura de Blumenau e as respostas destas 

questões tem resultados de relevância teórica e social. A pesquisa aprofunda o conhecimento 

sobre a abordagem teórica ator-rede analisando uma atividade que possui uma espacialidade e 

história com o território, a piscicultura em Blumenau. O estudo é teoricamente relevante, pois 

trata da piscicultura com uma abordagem teórica que possibilita a compreensão de quais 

fatores geraram os estímulos da prática da piscicultura e como ela foi ocupando espaço, 

gerando ou não desenvolvimento e mudanças no meio ambiente do território.  

Os resultados são socialmente relevantes, pois com a compreensão de como foram 

formados os atores, seus papeis e ligações e interligações na rede sócia técnica da piscicultura, 

e o que a rede desenvolve e influenciam no meio ambiente, fornece subsídios para o 

estabelecimento de novas diretrizes de gestão do desenvolvimento e da sustentabilidade. O 

que permite produzir uma avaliação identificando no processo de formação da rede e sua 

configuração, as mudanças positivas e negativas da ação da atividade no território, e assim, 
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promover à sociedade da rede sociotécnica da piscicultura, conhecimentos que orientem na 

produção de inovações e mudanças de procedimentos contribuindo efetivamente para o 

desenvolvimento sustentável da atividade no território de Blumenau. 

O objetivo geral da pesquisa foi investigar o processo histórico da formação e 

desenvolvimento da rede sócio técnica da piscicultura e suas influências no desenvolvimento 

e no meio ambiente do território do município de Blumenau – SC. Para alcançar o objetivo e 

responder as questões de pesquisa estipulamos como metas, ou objetivos específicos: I - 

Conceituar o que é a piscicultura e compreender sua história no mundo e Brasil; II - 

Identificar os fatores que promoveram o desenvolvimento da atividade da piscicultura no 

território de Blumenau; III - Identificar os atores e compreender como eles negociam como 

ator-rede no território; IV - Identificar as influências dos atores-rede da piscicultura no 

desenvolvimento do território de Blumenau; V - Identificar as influências dos atores-rede da 

piscicultura no ambiente do território de Blumenau. Nosso argumento de trabalho é que a rede 

sociotécnica de piscicultura conforma o território de determinadas características, o que nos 

permite problematizar a noção de território. Uma rede sociotécnica configura o território 

simbolicamente e materialmente.  

A pesquisa foi realizada no território do município de Blumenau (Figura 1 e 2).  

 

Figura 1: O Município de Blumenau. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Blumenau 
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Figura 2: Localização da área de estudo no Estado de Santa Catarina 

Fonte: WIKIPÉDIA. Desenvolvido pela Wikimedia Foundation. Apresenta conteúdo enciclopédico. 
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title= Blumenau &oldid=14776738>. Acesso em: 9 

abr. 2008. 

 

O território do município têm uma área de 519, 837 Km2, localiza-se em 26º 55'08" S e 

49° 03' 57" O, fazendo limites com Massaranduba, Jaraguá do Sul, Botuverá, Guabiruba, 

Indaial, Pomerode, Luiz Alves e Gaspar. Blumenau foi colonizada pelos alemães, russos, 

prussianos, poloneses, italianos entre outros durante o século XIX e início do XX. A região 

passou a prosperar com as indústrias têxteis no início do século XX e tornou-se um pólo de 

desenvolvimento no Vale do Itajaí. Neste contexto, a história da piscicultura fundisse com a 

história de Blumenau, sendo introduzido no território de Blumenau, em decorrência do 

crescimento e difusão de políticas de extensão agrícola e, pelo território de Blumenau possuir 

características naturais, sociais, culturais, e econômicas propícias que sustentaram e configuraram 

atores que estão presentes e outros que passam fora da delimitação geográfica e política proposta 

na pesquisa, mas possuem papeis na participação como ator na rede sociotécnica de piscicultura 

de Blumenau. A participação de atores que estão dentro e fora dos limites do município passam a 

configurar além das delimitações espaciais com base na geografia e política dos municípios 

limítrofes de Blumenau, uma nova forma de pensar o conceito de território e região, uma vez que 

a rede da piscicultura esta configurada através da abrangência da influência da atividade da 

piscicultura no espaço do território, não só na área do município de Blumenau, mas também no 

território dos municípios vizinhos. Desta forma existe um território das relações dos atores 

conectados pela piscicultura configurando materialmente e simbolicamente o território. 

 A investigação é uma pesquisa de base, tendo como intuito explorar, descrever e 

acrescentar conhecimentos na área da Piscicultura em Blumenau, para a História de Blumenau, 

Sociologia do Conhecimento, e Meio Ambiente. Os procedimentos metodológicos empregados 
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para a coleta e análise de dados desta pesquisa foram elaborados em duas etapas. Com essa 

divisão de etapas tornou-se possível adquirir os resultados e promover a resposta das 

perguntas norteadoras e do problema da pesquisa, respondendo então, o objetivo geral do 

estudo. 

A primeira etapa da coleta de dados ocorreu em três momentos. No primeiro momento 

foi construído o conceito de piscicultura e descrita uma breve história da atividade. No 

segundo momento foram identificados as características naturais e históricas da ocupação 

humana e os fatores que promoveram a adoção, implantação e desenvolvimento da 

piscicultura e configuração da rede sociotécnica em Blumenau. No terceiro momento foram 

identificados os motivos que configuraram os atores, sua formação, seus papeis, interligações, 

como negociam e inovam técnicas ou procedimento, identificando como a rede movimenta-

se, e como inovam suas conexões, atores, tecnologias, conhecimentos, desenvolvendo a 

prática da piscicultura. Na segunda etapa da pesquisa foram identificadas as influências da 

rede sociotécnica da piscicultura no desenvolvimento e no meio ambiente, conforme 

informações coletadas na primeira etapa da pesquisa.  

Na primeira e segunda etapa da pesquisa se utilizou como procedimentos técnicos para 

a coleta de dados a Pesquisa Bibliográfica, um levantamento e análise de bibliografias, 

periódicos, e demais trabalhos científicos como monografias, dissertação, teses. Pesquisa 

Documental em arquivos históricos, pessoais e institucionais, como bases de dados 

estatísticos e outros. Também foi realizado levantamentos de observação dos atores, 

digitalização com fotografias, coletando informações para verificar as influências da rede no 

meio ambiente, identificação das tecnologias, práticas de processos, características 

socioculturais. Levantamento de dados com a técnica de entrevistas, realizando entrevistas 

abertas em conversas que proferiram informações para responder os objetivos propostos. 

Foram realizadas entrevistas com dez atores humanos que narraram informações sobre 

história, origem do ator, suas atividades, com quem negocia, como se interliga com outros 

atores, o que necessitam, ou inovam em técnicas ou procedimentos para o desenvolvimento da 

piscicultura e da rede, assim como eles participam no desenvolvimento da região, e o que eles 

influenciam no meio natural.  

 O problema de pesquisa foi abordado de forma qualitativa, e os fatos foram analisados 

dedutivamente. Desta forma, os dados que compõe os fatos da investigação, após a análise foram 

organizados, correlacionados e classificados correspondendo às questões de pesquisa e 

objetivos específicos. Posteriormente as informações foram confrontadas e organizadas 



Martin Stabel Garrote  
A rede sociotécnica da piscicultura: desenvolvimento e meio ambiente no município de 

Blumenau-SC. 

27 

 

27 
 

temporalmente a fim de descrever um texto que deixe claro como esta montada a rede, 

compreender sua formação, desenvolvimento e a influência no desenvolvimento e ambiente 

de Blumenau.   

A pesquisa e os resultados que serão apresentados a seguir não esgotam a história, 

nem a compreensão total de como se configurou a rede sociotécnica da piscicultura e seu 

movimento simétrico de ator-rede, mas contribui para que a partir deste estudo de caso, com a 

abordagem da teoria ator-rede ANT, aprimoramentos nesta temática, assim como novas 

propostas tenham suporte teórico para mais investigações.   

Os fatos e dados pesquisados serão expostos divididos em três capítulos seguidos de 

nossas considerações finais. A ordem na qual os capítulos foram organizados possibilita o 

entendimento conceitual de desenvolvimento, território e região que abordaremos no estudo. 

Como se caracterizou o processo tecno científico de configuração da atividade da piscicultura 

na história, no território do município de Blumenau. E como a atividade e a sua rede 

sociotécnica influenciam o desenvolvimento e o meio ambiente do território de Blumenau.  
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2 DESENVOLVIMENTO, TERRITÓRIO E REGIÃO SEGUNDO A PE RSPECTIVA 

DA TEORIA ATOR-REDE: CRIANDO BASES PARA ANALISAR A 

PISCICULTURA. 

 
A piscicultura quando implantada em um território resulta em construções materiais e 

simbólicas. Quando surge no território do município de Blumenau passou a desenvolver e a 

configurar novas características ao território, tornando a atividade sustentável ou não as 

condições do meio ambiente. Para entender essas características e o que elas influenciaram no 

desenvolvimento e no meio ambiente do território do município de Blumenau, torna-se 

necessário promover uma discussão a fim de estabelecer fundamentação teórica sobre os 

conceitos de desenvolvimento, sustentabilidade, território e região. 

O objetivo deste capítulo é conceituar o desenvolvimento, o território e região numa 

perspectiva do Ator-Rede. Desta forma organizamos uma discussão que a dividimos em duas 

partes. Na primeira será apresentada a idéia de desenvolvimento econômico, as suas 

problemáticas e conseqüências, e a idéia de desenvolvimento sustentável. No segundo será 

apresentado o conceitos de território e região. Através do entendimento sobre esses conceitos 

poderemos compreender melhor como ocorreu o processo de formação e desenvolvimento da 

rede sociotécnica da piscicultura em Blumenau, e suas interações com o desenvolvimento e 

meio ambiente do território do município. E compreender como a delimitação das regiões e 

territórios e a idéia do desenvolvimento sustentável estão intrinsecamente conectadas com o 

entendimento que a sociedade através das redes sociotécnicas e suas áreas de abrangência, 

estabelecem configurações materiais e simbólicas configurando os territórios.  

 
 
 
 2.1 DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO À IDÉIA DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL. 

 

A História do crescimento do capitalismo gerou um quadro de desenvolvimento 

econômico em determinadas regiões, e em outras promoveu o subdesenvolvimento. Esse 

quadro, no qual regiões passaram a se desenvolver e outras a sub-desenvolver, iniciou-se com 

a expansão do capitalismo através das grandes navegações européias dos séculos XV e XVI, 

que conferiram unidade a aventura histórica dos povos e configuraram, pela primeira vez na 

consciência dos homens, a imagem geográfica do planeta. As rotas para as Índias no oriente, o 
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tráfico negreiro no Atlântico, as exportações de ouro e prata da América espanhola e de 

açúcar e cana da América portuguesa e do Caribe, já configuram uma rede sociotécnica 

estabelecendo uma economia internacional cujo centro de gravidade situava-se na manufatura 

e nas finanças européias, em que estas cresciam sobre as que geravam as matérias primas 

(MAGNOLI, 1997).  

Segundo Peet (1991) a forma na qual os países de periferia participaram da integração 

do mercado econômico internacional, durante o processo histórico, encaminhou-os para uma 

dependência econômica nas relações metrópole e colônia, e continua hoje pelo controle das 

multinacionais, dos detentores de tecnologias e do capital para investimentos. O monopólio 

nas relações dos países ricos com outros que se tornaram colônia, delinearam a formação 

desses países como dependentes e subdesenvolvidos. Desta forma, o mundo passa a ser 

configurado economicamente desigual, demarcando através das relações de desenvolvimento 

econômico as regiões ricas ou pobres, ou seja, as regiões ou países do Norte ou Centro como 

desenvolvidos e as regiões ou países do Sul ou Periferia como subdesenvolvidos. 

Com a circulação de mercadorias, algumas nações passaram a se destacar como 

potencias mercantilistas, baseadas inicialmente numa economia fundamentada no Sistema 

Colonial, passando a se tornar industrial após a Revolução Industrial do século XIX. Essas 

regiões que enriqueceram com o comércio investiram na industrialização, passando a 

transformar o sistema de produção mercantilista pela introdução do trabalho fabril e 

assalariado, alterando o mundo economicamente e socialmente. Essa revolução na esfera de 

produção de mercadorias gerou vasta acumulação de riquezas para determinadas regiões, e 

domínio do mercado consumidor (MAGNOLI, 1997; CARDOSO E FALETTO, 1979). 

A formação econômica do mundo passou a desenhar nações com índices de riquezas 

elevados, de alta qualidade de vida, no que aos poucos passou a designar um sinônimo do 

conceito de desenvolvimento. A idéia de desenvolvimento passa a ser formulada teoricamente 

a partir do momento que se criaram condições explicativas sobre o sucesso ou não do 

desenvolvimento econômico e de bem-estar-social das nações do mundo contemporâneo. 

Inicialmente os historiadores e economistas pesquisaram quais seriam os fatores favoráveis do 

desenvolvimento das nações, buscando entender porque alguns países são pobres, enquanto 

outros, muitas vezes com condições semelhantes, são prósperos, e quais as causas que 

parecem condenar alguns povos ao subdesenvolvimento.  

A primeira consideração sobre o porquê do sucesso de algumas nações estava apegada 

na idéia das condições geográficas, como a localização, clima os recursos naturais. 
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Posteriormente, o progresso de países pouco dotados pela natureza fez com que se buscassem 

outras explicações incluindo outros índices como a educação e a tecnologia, como fatores 

importantes para o crescimento das economias. No cenário de produção do conhecimento a 

cerca do desenvolvimento das nações, territórios ou regiões, diversas enfoques sobre como 

desenvolver foram estudados e implementados, basicamente, as teorias que explicavam como 

uma região ou um território poderia desenvolver esta atrelada a idéia de crescimento 

econômico, e o bem estar social seria alcançado se houvesse um desenvolvimento econômico. 

Adam Smith, em sua obra A Riqueza das Nações, mostra que a especialização e a divisão 

racional do trabalho permitiam a inovação tecnológica e promovia a industrialização e o 

desenvolvimento dos países (SOLIMEO, 2008).  

Entre as diversas teorias elaboradas sobre o desenvolvimento, a idéia do crescimento 

econômico, nortearam as teorias de desenvolvimento que sucederam, concordando que com o 

crescimento econômico as nações desenvolveriam e conseqüentemente o bem estar social de 

suas populações seria alcançada.  

O desenvolvimento econômico pode ser compreendido como um processo de 

sistêmica acumulação de capital e de incorporação do progresso técnico ao trabalho e ao 

capital que leva ao aumento sustentado da produtividade ou da renda por habitante e, em 

conseqüência, dos salários e dos padrões de bem-estar de uma determinada sociedade. Ele é 

um produto das relações econômicas que passam a ocorrer entre os Estados - Nação, sendo 

auto-sustentado na medida em que os mecanismos de mercado envolvem incentivos para 

crescerem o estoque de capital e dos conhecimentos técnicos sobre a produção e acumulação, 

deixando com isso índices diferentes de desenvolvimento. Esses níveis vão variar conforme as 

nações utilizem seus Estados para formular estratégias nacionais de desenvolvimento que lhes 

permitam serem bem sucedidas na competição global (BRESSER-PEREIRA, 2007). 

Os estudos sobre como as nações, territórios e regiões desenvolvem podem ser 

agrupadas em duas grandes correntes totalmente vinculadas a idéia de Desenvolvimento 

Econômico, e com o aporte para as economias regionais. Essas duas correntes estavam 

configuradas com as teorias da localização, que passaram a evoluir a partir da publicação de 

Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landschaft und Nationalökonomie, de Von Thünen em 

1826, à publicação de Location and Space Economy, de Isard em 1956. E as teorias de 

desenvolvimento regional de aglomeração, de inspiração marshalliana e keynesiana que 

floresceram a partir da década de 1950 e cujas principais referências que enfatizaram de 

alguma forma o desenvolvimento de espaços, como em Note sur la notion de pôle de 
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croissance, de Perroux em 1955, Economic Theory and  Under-Developed  Regions de 

Myrdal em 1957, e The  Strategy  of Economic Development de Hirschman em 1958. A partir 

da década de 1970, começaram a ser observados esforços para a incorporação de modelos e 

abordagens que pudessem dar conta dos novos padrões de acumulação baseados na 

automação integrada flexível e dos movimentos de abertura comercial e desregulamentação 

econômica, configurando aquilo que aqui se convencionou chamar de produção recente em 

desenvolvimento regional (CAVALCANTE, 2008). 

De acordo com Bresser-Pereira (2007), os modelos de desenvolvimento que ocorreram 

no sistema capitalista estão fundados sob a ótica do mercado. Ou seja, é um sistema de 

acumulação de capital coordenado pelo mercado no qual não apenas as empresas, mas 

também os Estados Nação competem a nível mundial. Com o fenômeno da globalização e a 

abertura de todos os mercados, iniciou-se uma disputa entre as nações para ver quem obtinha 

mais crescimento econômico, ou seja, taxas razoáveis de crescimento, e de bem estar social.  

O modo de produção capitalista, para Lê Preste (2000), passou a efetivar-se através de 

uma lógica de desenvolvimento econômico, na qual a divisão do trabalho e da propriedade 

ocorre conforme o acumulo de capital e a concentração de lucro, fazendo os sujeitos 

permanecerem em um sistema no qual o fim é o esgotamento dos recursos para muitos, e a 

concentração destes aos poucos da sociedade. O capital se dispersa através do uso da natureza 

como mercadoria, da força de trabalho do ser humano, a cultura, regulando o mercado a 

favorecer o poder econômico, num processo de exclusão e de desigualdade (BECKER, 1997). 

Até a década de 1970, conforme Buarque (2006), o modelo de desenvolvimento 

espelhado no crescimento econômico, definido também como padrão de acumulo fordista, 

parecia, tanto nos países industrializados quanto nas nações economicamente emergentes, 

fundamentados na concepção de abundância de recursos naturais, energéticos, maior 

produtividade do trabalho, para geram o bem estar. Mas o modelo fordista criou um 

dinamismo de sociedade de consumo, que passou desordenadamente demandar mais 

produtos, saturando aos poucos as reservas de matéria prima, e gerando a desigualdade social, 

promovendo assim uma crise nesta concepção de modelo de desenvolvimento. 

De acordo com Ribeiro (2001), tanto os países centrais e periféricos adotaram o 

modelo de desenvolvimento moldado com o modelo fordista de uso descontrolado dos 

recursos naturais, no que resultou em diversos problemas ambientais. Durante a história dessa 

sociedade de consumo, os sistemas sociais não contavam com mecanismos de regulação na 

área ambiental. Como conseqüência ocorreu um colapso no que acarretou em diversos 
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problemas e mudanças ambientais em todo o planeta. Problemas como o avanço do deserto 

passaram a provocar a diminuição de áreas agricultáveis. Isso gerou a necessidade de novas 

áreas para o plantio, assim ocasionou o desmatamento, gerando conseqüências como 

mudanças nos índices pluviométricos das regiões e uso inadequado do solo. A crescente taxa 

de lançamento de carbono CO2 na atmosfera passou a gerar a ocorrência de chuvas ácidas que 

provocaram a infiltração de contaminantes no solo, rios, lagos e oceanos, afetando a 

reprodução da fauna, impedindo o crescimento de vegetais. O aumento das áreas que sofrem 

com o uso constante de agrotóxicos e fertilizantes provocam a contaminação do solo, entre 

outros exemplos que provocam danos ambientais que ultrapassam do local para o planeta. 

Além dos problemas ambientais, o modelo de desenvolvimento visando o crescimento 

econômico não cumpriu com os anseios dos economistas, e os modelos de desenvolvimento 

acarretaram a um panorama internacional compostos pelos que desenvolvem e geram um bem 

estar social sobre os que sofrem com desigualdades e um mal estar social. Os modelos de 

desenvolvimento econômico têm marcado desigualdades históricas ao longo do tempo entre 

nações, entre regiões dentro de um mesmo país e entre grupos populacionais. Esta história 

tem sido também um processo durante o qual indivíduos, comunidades, grupos sociais 

interagem coletivamente com o objetivo de melhorar as suas condições de vida, procurando 

conseqüentemente sobrepor-se à injustiça e às disparidades, encontrando as suas próprias 

estratégias de sobrevivência (PRATA, 1994). 

Os modelos de desenvolvimento aplicados principalmente após a Segunda Guerra 

Mundial, enfatizando as conseqüências do modelo de desenvolvimento para a geopolítica 

mundial, apresentam uma distribuição desigual dos frutos do progresso, ou do crescimento 

econômico, resultando em uma má organização social, política e do espaço desordenado. Nos 

países do Sul houve um acelerado crescimento demográfico que ocasionou aglomerações em 

regiões urbanas. Devido ao acelerado crescimento demográfico dessas regiões não houve uma 

gestão pública na manutenção da sociedade, ocasionando um processo de exclusão e 

segregação atreladas a diversos outros problemas como a violência, drogas, prostituição 

infantil, entre outros, que passam a dificultar a vida social de bem estar social (SACHS, 1993; 

1995). 

A promessa de o Desenvolvimento Econômico promover a qualidade de vida com o 

crescimento econômico, predominando sobre o tempo da natureza de recomposição, não 

demonstrou resultados e não conseguiu acabar com as desigualdades sociais como tampouco 
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evitou os desgastes dos recursos naturais, ocasionando então, uma crise global social, 

econômica e ecológica, que se caracteriza como uma problemática ambiental (SACHS, 1995).  

O modelo de desenvolvimento adotado pelo Norte excluiu do crescimento os países do 

Sul, devendo ser revisto a fim de buscar uma eqüidade social, prudente e ecologicamente 

sustentável para os países. Modelos inovadores que visem um aprimoramento político, 

econômico, cultural e espacial poderiam promover nas regiões urbanas um melhor aproveito 

dos seus recursos não utilizados e que foram desperdiçados. Assim as mudanças devem 

ocorrer do particular de cada território visando soluções diversificadas dos problemas, 

respeitando-se as suas particularidades (SACHS, 1993). 

A partir dos anos 1960-80, o mundo passou por transformações sociais, econômicas e 

ambientais. A população mundial cresceu 1,7 bilhões, a economia mundial expandiu, estando 

em processo de globalização. Esse crescimento acelerou o processo de exploração e 

diminuição dos elementos da biodiversidade, prejudicando a ecologia do planeta e sua 

biodiversidade. A problemática ambiental, mais que uma crise ecológica é um 

questionamento de pensamento e do entendimento da nossa História Ambiental, e como 

resultante, a construção de uma mudança de atitude e de busca por um modelo de vida 

sustentável. Na História Natural do planeta sempre houve catástrofes em diversas fases da 

evolução geológica e ecológica do planeta. O que vivemos hoje, a crise ambiental, não é um 

fenômeno natural, é o resultado da transformação da natureza induzida pelas concepções 

metafísicas, filosóficas, éticas, científicas e tecnológicas do mundo humano (LEFF, 2003). 

Ainda conforme o autor: 

A idéia monoteísta, a invenção de um Deus único invisível, da imutabilidade do 
tempo na reencarnação e na transcendência foi transferida para o campo do 
conhecimento como um logos que orienta o mundo. Tal fato abriu um projeto de 
unificação através da idéia absoluta, de uma razão orientadora e dominadora. Esta 
passou da dissociação do ser e do ente que abriu a reflexão ontológica e 
epistemológica do pensamento metafísico e filosófico para a dissociação entre 
objetos e sujeito que fundou o modelo científico da modernidade: ali pode forjar-se 
uma ciência econômica em um ideal mecanicista, nas leis cegas do mercado que tem 
determinado a economização do mundo e o predomínio da razão instrumental sobre 
as leis da natureza e os sentidos da cultura, desembocando na crise ambiental 
(LEFF, 2003, p. 20). 

 

Desta forma evidencia-se a necessidade de mudança na forma como a sociedade esta 

estruturada, com o predomínio humano sobre o natural. Assim deve-se ser elaborado um 

modelo de desenvolvimento que possibilite a existência da biodiversidade e dos ciclos 

naturais do planeta. A idéia de um desenvolvimento que diminuísse os danos sócio-
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ambientais passou a ser discutida institucionalmente pelos governos a partir da Conferência 

de Estocolmo em 1972, sobre o meio ambiente. A partir de junho de 1973, o economista 

Maurice Strong foi responsável pela publicação do conceito ecodesenvolvimento, que passou 

a ser seguido pelos países do Terceiro Mundo através da Declaração de Cocoyoc no México 

em 1974. A partir disso, o economista Ignacy Sachs aprimora o termo e o desenvolve 

conceitualmente criando uma série de estratégias para alcançar um desenvolvimento com 

eficiência econômica, justiça social e prudência ecológica. O conceito de ecodesenvolvimento 

passou a defender a idéia de gerir os recursos que promovem o desenvolvimento de forma a 

conservar os recursos para as futuras gerações (LAYRARGUES, 1997; MONTIBELLER-

FILHO, 2008). 

Para Ignacy Sachs o ecodesenvolvimento deve levar em conta cinco dimensões de 

sustentabilidade: a social, visando um nivelamento de condições sociais, direitos e deveres; a 

sustentabilidade econômica deve possibilitar uma igualdade das relações econômicas entre os 

países Norte e Sul, com melhor gestão do uso dos recursos naturais; a sustentabilidade 

ecológica, consistindo em usar apenas os recursos necessários com utilidade social, 

estabelecendo regras para consumir menos e reutilizar os recursos explorados a fim de não 

explorar mais; sustentabilidade espacial, fixando regras de utilização do espaço, e 

organizando-o a fim, de uma melhor utilização e gestão, preservando os ecossistemas; e uma 

sustentabilidade cultural, revigorando os conhecimentos e costumes sociais para possibilitar 

as mudanças e estabelecer um desenvolvimento sustentável (SACHS, 1993; SACHS, 1995). 

A partir do termo ecodesenvolvimento diversas transformações passaram a ocorrer na 

gestão dos recursos naturais.  A busca por modelos e alternativas de desenvolvimento que 

fossem enfrentar os desafios e problemas sócio-econômicos e ambientais repercutiu em 

termos de formulações teórico-metodológicas. É durante esse período que é desenvolvido o 

termo desenvolvimento sustentável (MORAIS & DANTAS, 2006). Em 1980 a discussão e a 

construção de um modelo de desenvolvimento passaram a ser proposta. Em 1983 foi criada a 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, com relatório intitulado 

Nosso Futuro em Comum. O objetivo era propor estratégias ambientais de longo prazo para 

que houvesse desenvolvimento sustentável. Essas estratégias deveriam ser alcançadas pelos 

governos de forma cooperativa através de etapas (LAYRARGUES, 1997; MONTIBELLER-

FILHO, 2008).  

Desta forma, a idéia de um desenvolvimento passou a ser discutida no sentido de 

desenvolver gerando qualidade de vida e bem estar social a todos, e sem prejudicar o meio 
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ambiente a ponto de prejudicar os recursos para as futuras gerações, ou seja, O 

desenvolvimento deve gerar melhoria nas condições da vida humana sem esgotar a 

capacidade dos ecossistemas. A partir de então a meta da sociedade é alcançar esse modelo de 

desenvolvimento sustentável, que segundo o Banco Mundial (2006, apud MARTINO & 

ZOMMERS, 2007, p.10), deve ser um processo que consiste em promover o bem estar social. 

Deve-se pensar no desenvolvimento como um processo social, reconhecedor da crise social e 

ambiental, com uma agenda de políticas de mudança social, cultural, econômica, espacial e 

ecológica. 

O avanço da idéia de desenvolvimento sustentável caminha lentamente, apesar de haver 

ocorridos mudanças nas legislações ambientais e a compensação entre meio ambiente e 

desenvolvimento nas atitudes das gestões políticas de diversos países e das iniciativas 

privadas. Os governos seguem formulando políticas públicas que passam a se ocupar 

exclusivamente das questões do meio ambiente, economia e sociedade relacionadas 

sistematicamente. Cada vez mais a ausência de um modelo de desenvolvimento que busque a 

sustentabilidade, causa danos ao meio ambiente que em longo prazo, vai se caracterizando 

como catastrófico para a existência humana e para diversas outras espécies. As ações 

antrópicas aceleram as mudanças climáticas, e essas mudanças gradualmente vão colocando 

perigos para a sociedade, prejudicando a vida laboral e pessoal, gerando má qualidade de vida 

(MARTINO & ZOMMERS, 2007). 

Em suma, o modelo de desenvolvimento inicialmente buscou que o sistema de mercado 

fosse ampliado e que através do crescimento econômico as nações alcançariam níveis de 

desenvolvimento e as populações de bem estar social. Mas a partir dos anos 1960-1970 esse 

modelo passa a ser questionado e a sociedade passa a buscar uma forma de desenvolvimento 

que diminua os danos de desigualdades socioeconômicas, e danos ambientais com a 

exploração dos recursos naturais. A partir de 1970 passa a ser pensado um modelo novo de 

desenvolver, e esse passa a ser configurado pelos governos através das reuniões de Estocolmo 

em 1973, a do relatório Nosso Futuro Comum em 1983. O desenvolvimento deveria promover 

o bem estar social e conservar o meio ambiente. Mas o modelo, mesmo sendo usado como 

estratégia pelos governos, o sistema ainda promove a desigualdade social, conduzindo a 

pobreza, e o uso abusivo dos recursos naturais, causando o desequilíbrio ecológico do planeta.  

Desta forma, compreender o conceito de desenvolvimento, e a construção de um 

conceito de desenvolvimento que possibilite desenvolver e conservar o meio ambiente, está 

associado à idéia do processo histórico que instalou a atividade da piscicultura no território de 
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Blumenau. A piscicultura foi instalada sendo influenciada por uma estratégia de crescimento 

demográfico nas áreas rurais, pois com a atividade o produtor teria alimento, lazer e bem estar 

social, e ao mesmo tempo, uma forma de produção, associada a um mercado em crescimento 

que possibilitaria crescimento econômico, e com isso desenvolvimento. 

A atividade da piscicultura ocupa espaço no território configurando uma rede 

sociotécnica, e não deve ser pensada como uma estratégia de desenvolvimento fundamentada 

na idéia de crescimento econômico, e sim como uma possibilidade de desenvolvimento 

sustentável. Ao analisar a rede sociotécnica de piscicultura em Blumenau deve se levar em 

conta que a atividade foi proposta com a premissa de gerar desenvolvimento através de renda, 

e lazer, e torna-se fundamental compreender qual o seu papel para o desenvolvimento do 

território do município de Blumenau, a fim de verificar sua sustentabilidade. 

 

 

2.2 CONFIGURAÇÕES DA IDÉIA DE TERRITÓRIO E REGIÃO 

 

Os conceitos território e região vêm sendo configurados durante a história da 

civilização ocidental, inicialmente fundamentados nos ideais e noções romanas, depois pela 

geografia e demais ciências. Do ponto de vista histórico foi a partir do século XVIII, XIX e 

XX que as diversas ciências passaram a se encarregar da conceituação e dos significados dos 

termos território região. E hoje os termos passam a ser usados em diferentes abordagens do 

mundo acadêmico.   

O surgimento da discussão e conceituação dos termos território, região passaram a ser 

construídos por nossa civilização a partir do mundo romano. Eles utilizavam os termos 

território para designar um determinado pedaço de terra dentro de limites jurídicos 

administrativos, e o de região para destacar áreas que eram ou não pertencentes aos domínios 

do império. Utilizavam também o termo espaço spatiun, que era designado para todas as áreas 

que pertenciam ou não ao império e província provincerene a áreas específicas de controle 

administrativo do império (GOMES, 1995).  

Os romanos foram responsáveis por configurar uma concepção de território e região 

fundamentada na noção cotidiana, construída com o senso comum, designando o território um 

espaço a ser ocupado, ou usado, e região no sentido administrativo, designando uma região 

controlada pela administração do império ou unidade, uma área sob certo domínio ou área 

definida por uma regularidade de propriedades que a definem. Do seu sistema interpretativo 
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de território e região, os romanos vão implantar um sistema cartográfico, delimitando as 

regiões, e esse modelo é difundido, passando a ser adotado e transformado na história da 

civilização ocidental, principalmente com o surgimento da geografia, cartografia entre outros 

estudos realizados nas primeiras universidades. Essas noções configuraram no final da Idade 

Média as divisões administrativas e as primeiras formas de divisão do território com base do 

exercício do controle da administração dos Estados e suas unidades (GOMES, 1995). 

Até o advento da primeira Revolução Industrial, no século XVIII, o mundo era um 

conjunto de realidades espaciais das mais diversas, e as sociedades se distribuíam na infinita 

diversidade espacial dos gêneros de vida das civilizações. Desde então, a tecnologia industrial 

passa a intervir na distribuição, unificando em sua expansão área a área, um após outro esses 

antigos espaços.  Com o advento da segunda revolução industrial, que ocorre na virada dos 

séculos XIX-XX, esta intervenção é levada à escala planetária, na forma da uniformização dos 

modos de vida e processamentos produtivos. Os espaços são globalizados em menos de um 

século sob um só modo de produção, que unifica os mercados e os valores, suprime a 

identidade cultural das antigas civilizações e traz com a uniformidade técnica uma 

desarrumação sócio-ambiental em escala inusitada (MOREIRA, 2007).  

A configuração dos conceitos sobre espaço, território, região entre outros, passaram a 

ser configurados no âmbito da ciência, inicialmente pela geografia. A Geografia como área de 

conhecimento sempre expressou, desde sua autonomia, sua preocupação com a busca da 

compreensão da relação do homem com o meio, entendido como entorno natural. O seu 

aprofundamento na definição do espaço a consagrou dando credibilidade aos seus conceitos 

de território e região (SUERTEGARAY, 2001).  

Inicialmente a Geografia busca sintetizar a idéia do espaço geográfico com a idéia de 

território, utilizando de alguns pressupostos do período romano. O território passaria a 

evidenciar a realidade de um determinado espaço geográfico controlado por um Estado. O 

período de surgimento do conceito de território tem por base as formulações de Friedrich 

Ratzel, no contexto histórico da unificação alemã em 1871, e concomitante à 

institucionalização da geografia como disciplina nas universidades européias. O território 

passou a ser visto como uma parcela da superfície terrestre apropriada por um grupo humano, 

com uma coletividade que teria uma necessidade imperativa de um território com recursos 

naturais suficientes para sua população, recursos que seriam utilizados a partir das 

capacidades tecnológicas existentes, sendo gerido por um Estado (SCHNEIDER & 

TARTARUGA, 2004).  
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A partir do século XX o conceito de região passa a ter mais importância no debate 

sobre a explicação da realidade do espaço geográfico. Segundo Haersbaert (1999), o termo 

região e seus significados passaram a estar em evidência no debate geográfico a partir de 

Vidal de La Blache, Carl Sauer e Richard Hartshorne. Estes autores, em distintas perspectivas, 

enfatizaram a diferenciação de áreas como questão fundamental para o trabalho do geógrafo. 

La Blache via a região como “algo vivo”, uma “individualidade” ou mesmo uma 

“personalidade geográfica”, Hartshorne definia a região como uma construção intelectual e 

que, como tal, poderia variar em sua delimitação de acordo com os objetivos do pesquisador. 

Quanto a Sauer, com um grau de racionalismo, que parece ficar a meio caminho entre La 

Blache e Hartshorne, buscava na Geografia regional uma morfologia da paisagem, não se 

preocupando com o único, o singular, mas também com a comparação dessas paisagens 

individuais, num sentido cronológico pleno, num processo de ordenação constante das 

paisagens. 

A Geografia circunscreve territórios em função da paisagem, como se dizia 

antigamente, ou seja, da Meteorologia, da Hidrologia, da Topografia, da vegetação etc. A 

Geografia define os espaços regionais também com critérios objetivos, fornecidos pela 

História, pela Etnografia, pela Lingüística, pela Economia, pela Sociologia. Como nem 

sempre esses critérios coincidem, é possível falar de região histórica, região cultural, região 

econômica e assim por diante, com fronteiras distintas no mesmo território físico. 

(POZENATO, 2003). 

A região é um espaço construído por decisão, seja política, seja da ordem das 

representações, entre as quais as de diferentes ciências. Na perspectiva da ciência newtoniana, 

é costume partir do pressuposto de que a região, sendo ela econômica, histórica, cultural etc.,  

é uma realidade, ou um fenômeno, que tem existência autônoma e está aí para ser objeto de 

explicação. Essa configuração evidencia uma regionalidade, que pode ser percebida como 

uma dimensão espacial de um determinado fenômeno tomada como objeto de observação. 

Isto implica em admitir que os mesmos fenômenos vistos sob a perspectiva da regionalidade 

podem ser visto sob outras perspectivas. A existência de uma rede de relações de tipo regional 

num determinado espaço ou acontecimento não os reduz a espaços ou acontecimentos 

puramente regionais. Serão regionais enquanto vistos em sua regionalidade. Uma determinada 

região é constituída, portanto, de acordo com o tipo, o número e a extensão das relações 

adotadas para defini-la (POZENATO, 2003).  
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Segundo Schneider & Tartaruga (2004), o conceito de região teve uma primazia frente 

a outros conceitos espaciais no debate geográfico, o que acabou decretando o descrédito do 

território como conceito explicativo da realidade. Muito tempo depois da decretação de seu 

declínio, o território volta a ser debatido, na década de 1970, como conceito explicativo da 

realidade. Alguns autores tiveram papel fundamental na discussão que desenhou 

historicamente o conceito de território como explicação da realidade geográfica, promovendo 

o seu reaparecimento no debate geográfico, como Gottmann, ressaltando o valor do uso do 

conceito território para a organização das nações e entre nações. Na linha do pensamento do 

território de controle estatal, Raffestin mostra a existência de múltiplos poderes, além do 

Estado, que se realizam através de fluxos desiguais de energia e de informação nas relações 

sociais; enquanto Sack enfatiza o controle do acesso a certo espaço como definidor do 

território através das mais diferentes escalas, desde a pessoal até a mundial. 

Para Valverde (2004), nos últimos 20 anos, o território ganhou um sentido diferente, 

mais amplo, para abordar uma infinidade de questões pertinentes ao controle físico ou 

simbólico de determinada área. A noção de território hoje no olhar geográfico encarrega-se de 

inserir na sua análise as fronteiras que separam os homens do século XXI, tendo como uma 

necessidade revelar a pluralidade das suas diferenças e a diversidade de suas formas de 

associação entre pessoas e espaços. Neste sentido, a discussão do sentido do território voltou a 

ser valorizado na década de 90 por diversas razões, mas assumindo um papel importante, uma 

vez que poderia servir como base para compreensão dos inúmeros processos de fragmentação 

e união entre as nações. Essa nova tendência do conceito de território passou a exigir uma 

compreensão dos fenômenos da sua organização sócio-espacial. 

Nesta perspectiva, Valverde (2004) afirma que contribuíram sobre os estudos do 

território os geógrafos Sack e Souza. Souza vê o território como um espaço definido e 

delimitado a partir de relações de poder, definição que possibilita o início da compreensão do 

território como uma área de influência e sob o domínio de um grupo. Para Sack, o conceito de 

território constitui a expressão de uma área dominada por um grupo de pessoas e, através 

desse domínio, a possibilidade de controlar, dominar ou influenciar o comportamento de 

outros. Sack e Souza criticam as limitações da geografia e propõe um novo modo de se usar 

esse conceito, com uma nova abordagem na qual pressupõe uma flexibilização da visão de 

território. Aqui, o território será um campo de forças, uma teia ou uma rede de relações 

sociais que, a par de sua complexidade interna, define, ao mesmo tempo, um limite, uma 
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alteridade. Demonstrando assim, uma possível articulação entre os conceitos de território e de 

rede, que superaria as limitações da geografia clássica.  

Para Santos (2002), o território deve ser encarado como um espaço usado, como um 

espaço que nele é construída a paisagem, essa em constante movimento e modificando 

conforme toda a construção cultural que é feita sobre ele, seus usos, e simbologias de 

identificação de um grupo social sobre ele e seus elementos. A história passa a definir a 

configuração do território em cada momento histórico, no sistema temporal e no sistema 

espacial, o valor de cada qual deve ser analisados verificando sua relação com os demais 

elementos e com o todo. A sociedade por estar em contínuo movimento contribui para que 

não haja uma estagnação nas paisagens, produzindo um movimento contínuo de 

transformações e configurações do território (SANTOS, 1985; 1996; 2002). 

De acordo com Haesbaert (2004), nos últimos tempos o conceito de território vem 

sendo discutido pelas ciências sociais, economia, antropologia, ciência política, psicologia, 

história e geografia, reforçando a necessidades de uma melhor integração entre essas áreas 

para haver uma interdisciplinaridade. O território é um conceito amplo e central da geografia, 

mas como enfatiza a espacialidade humana, outras áreas passam a integrá-lo e dar-lhe novas 

perspectivas. As várias noções de território nas Ciências Sociais podem ser distinguidas em 

quatro dimensões: A política ou jurido-política, na qual o território é visto como um espaço 

delimitado e controlado, não exclusivamente, pelo Estado. A cultural ou simbólico-cultural, o 

território adquire uma dimensão simbólica e mais subjetiva, passando a ser um produto ou 

uma apropriação valorizada por um grupo em relação ao seu espaço vivido; A econômica, 

onde é enfatizada a dimensão espacial das relações econômicas, o território é visto como fonte 

de recursos, onde se incorpora a distinção de classes sociais e relação capital-trabalho, e por 

ultimo, a naturalista, na qual a noção de território é construída a partir das relações entre 

sociedade e natureza, principalmente o comportamento do homem sobre seu ambiente físico 

(HAESBAERT, 2004).  

Na perspectiva materialista-idealista, o conceito da palavra território esta ligada a terra 

e, portanto, a materialidade, e em menor escala, referidos aos sentimentos idealizados sobre o 

território pelos grupos sociais, ou o território simbólico. Entre as posições conceituais de 

território numa visão materialista destacam-se as de caráter naturalista, econômico e de 

política. Na concepção naturalista o território é reduzido a um caráter biológico. Os diversos 

estudos sobre a territorialidade nesta concepção buscam fazer uma analogia entre o 

comportamento e uso do território pelos animais e pelo ser humano. Para essa analogia, os 
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modelos de comportamento animal sobre o território são vistos como auxiliares para explicar 

a relação do homem com o território. O comportamento animal sobre o território é visto como 

temporal e cíclico, os seus limites são graduais de acordo com um núcleo central de domínio 

do grupo, que o demarca de diversas formas com delimitações nem sempre claras ou rígidas, 

e, as ações comportamentais sobre o território, variam de acordo com espécie, possuindo 

diferentes funções. Entre estas funções o território é visto como uma base de recursos para a 

sobrevivência dos animais, para propiciar o acasalamento a reprodução e a proteção dos 

filhotes para sobreviverem, ou seja, é um conjunto de nichos que juntos em rede configuram a 

territorialidade de um determinado animal (HAESBAERT, 2004). 

Na concepção de base econômica o conceito de território é tratado por uma vertente 

marxista, onde o território é definido a partir de processos de controle e usufruto dos recursos, 

sendo considerado como uma base material para a sobrevivência do grupo, e assim, aproxima-

se da conceitual naturalista. A conceituação do território por parte dos economistas condiz 

com uma divisão espacial do trabalho, ou seja, o território pode ser visto como um espaço ou 

região a ser usada economicamente para o desenvolvimento do grupo social. Na tradição 

jurídico-política, o conceito de território é tratado nas relações simbólicas pela posse de poder 

e de administração do território. É uma concepção materialista devido possuir uma dimensão 

naturalista, e econômica, mas com uma dimensão política do espaço, vista como Estado, que é 

constituído simbolicamente. O território é definido de acordo com as relações de poder dos 

grupos sociais político-administrativos do espaço econômico, social e cultural. Desta forma, 

para o grupo social, o solo, ou o Estado, passam a ser os responsáveis pela conservação do 

grupo social. O território passa a ser denominado de unidade política, ou um conjunto de 

terras agrupadas em uma unidade que passa a depender para a sua existência, de uma 

autoridade em comum, apoiada pelo poder simbólico do grupo social (HAESBAERT, 2004). 

Na concepção idealista, a noção de território é construída simbolicamente. Esta 

construção se da pelos atrativos do espaço para os grupos sociais. As características do espaço 

onde determinado grupo social vive tornam-se referências simbólicas sobre o território. A 

apropriação das características do espaço no campo simbólico das sociedades geram um laço 

de poder fundamentado nos valores materiais, éticos, espirituais, simbólicos e afetivos que 

este espaço determinara ao grupo. O grupo social apropria-se simbolicamente e materialmente 

de um determinado território, e este, passa a ser interpretado pelo grupo de acordo com seus 

códigos culturais, enraizando-se mais ao território devido às questões simbólicas e culturais, 

do que pelas relações político-administrativas e econômicas. O território então gera uma 
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identidade cultural, e esta é adquirida em diferentes graus de acordo com a capacidade de 

construção simbólica de cada grupo social. Desta forma ocorre a territorialidade, entendida 

como um conceito que enfatiza as questões de ordem simbólico-culturais, dando identidade ao 

território, ou seja, a integração da dimensão simbólica ou cultural em sentido estrito, com a 

dimensão de natureza predominantemente econômica – política (HAESBAERT, 2004). 

O território numa perspectiva integradora não pode ser estritamente natural, nem 

tampouco unicamente político, econômico ou cultural. O território deve integrar esses fatores 

em diferentes dimensões sociais com a própria natureza, ou seja, devem-se levar em conta as 

questões ambientais no ordenamento e na gestão do território. A falta de integração de uma 

das dimensões acarretaria a desterritorialização. O Estado deve ter um papel gestor para que 

os grupos sociais, como parte do ambiente, possam reconhecer e tratar o espaço social em 

múltiplas dimensões integrando-se. A mais tradicional das dimensões integradoras reivindica 

o território como uma área de relações de poder relativamente homogêneas, possibilitando 

formas de territorialização, a fim de controlar fluxos, especialmente de pessoas e bens. Outra 

promove uma releitura com base do território como redes, centrados no movimento e na 

conexão, afim de reconceitualizar o lugar. Uma terceira trabalha com a idéia de território 

como um híbrido, seja entre o mundo ideal e material, da natureza e sociedade nas esferas 

econômicas, políticas e culturais. A integração das dimensões políticas, econômicas e 

culturais é possível devido ao estabelecimento de redes, em múltiplas escalas que estendem 

do local ao global, ou seja, não há território sem uma estruturação em rede que conecte os 

diferentes pontos ou áreas. Fica evidente então a necessidade de uma visão de território com 

concepção de espaço híbrido, numa interação tempo e espaço, para que haja a partir de uma 

imbricação de múltiplas relações de poder, do poder mais material das relações econômicas e 

políticas ao poder mais simbólico, das relações de ordem estritamente culturais, a noção de 

território. O problema esta na ausência das relações híbridas, como sociedade natureza, no 

discurso sobre a desterritorialização, na prática das diversas disciplinas que analisam os 

conceituais sobre o território e os estudam (HAESBAERT, 2004). 

A visão relacional de território esta constituída a partir de uma perspectiva das 

relações sociais – históricas de poder. É relacional não apenas no sentido de ser definido 

dentro de um conjunto de relações histórico-culturais, mas no de relacionar de forma 

complexa os processos sociais e materiais. Por ser relacional o território possui movimento, 

flui em interconexão com a temporalidade. Enquanto relação social, o território possui uma 

historicidade, mesmo que consideremos o território ou a territorialidade como uma 
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constituição que ocorre a todo grupo social, de formas diferentes, em cada período histórico. 

As definições mais difundidas do território são as que enfatizam as relações de poder em 

dimensão política. O conceito relacional de território resulta uma mediação espacial do poder, 

desde sua natureza estritamente política até seu caráter mais propriamente simbólico, 

passando pelas relações dentro do chamado poder econômico, indissociáveis da esfera 

jurídico-política (HAESBAERT, 2004).  

O conceito de território agrupa uma serie de fatores ou dimensões. O território não se 

reduz apenas a dimensão material ou concreta, nele estão presentes campos de força, de 

poder, uma teia ou uma rede de relações sociais que se projetam no espaço. É construído 

historicamente conforme diferentes contextos e escalas, a casa, o bairro, o rio, a região, a 

nação, o planeta e etc. As diferenças e desigualdades territoriais residem tanto em suas 

próprias características físicas e sociais como na forma como se inserem em estruturas mais 

amplas. Cada território é, portanto, moldado a partir da combinação de condições e forças 

internas e externas, que devem ser compreendidas como uma totalidade espacial (ALBAGLI, 

2004). 

Segundo Haersbaert e Limonad (2007), um determinado espaço tornado território pela 

apropriação e dominação social é constituído ao mesmo tempo por pontos e linhas redes e 

superfícies ou áreas zonas. É possível acrescentar então que são elementos ou unidades 

elementares do território aquilo que Raffestin denomina de malhas ou zonas, e as linhas e os 

nós ou pontos chamados de redes.  Nas sociedades tradicionais prevaleceria uma construção 

de territórios baseada em zonas e nas sociedades modernas predominaria a construção de 

territórios onde o elemento dominante seriam as redes ou a geometria dos pontos e linhas. A 

preponderância da dimensão mais subjetiva e/ou simbólica de apropriação do espaço nas 

sociedades tradicionais cede lugar, nas sociedades modernas à dimensão mais objetiva ou 

funcional de dominação do espaço. Preponderância, pois nunca existiram espaços puramente 

simbólicos ou puramente funcionais. Se nas sociedades tradicionais o homem preenchia todos 

os poros de seu território através de uma apropriação simbólica onde, por exemplo, uma 

dimensão sagrada dotava de sentido o espaço em sua totalidade, nas sociedades modernas o 

território passa a ser visto antes de tudo, numa perspectiva utilitarista, como um instrumento 

de domínio, a fim de atender às necessidades humanas. O processo de domínio de território, 

de sua apropriação histórica, cultural, simbólica, material, econômica configura o processo de 

territorialização. Segundo Haesbaert (2004), territorialização significa criar as mediações 
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espaciais que proporcionem aos grupos sociais efetivo poder multiescalar e multidimensional, 

material e imaterial, de dominação e de apropriação do território. 

Segundo Schneider e Tartaruga (2004), o conceito de território vem sendo usado com 

grande interesse pela dimensão espacial dos fenômenos econômicos e sociais nas análises das 

ciências sociais. Esse interesse percebe-se, sobretudo, nas tentativas de diversos estudiosos 

em explicar o desenvolvimento social e econômico ascendente de algumas regiões rurais e o 

declínio de outras através da compreensão da sua configuração espacial. A variável espacial 

passou a obter grande destaque e é apontada como de fundamental relevância para se 

compreender o dinamismo de determinadas regiões ou territórios e suas relações com o 

desempenho dos atores e das instituições. Esse dinamismo é explicado com base na idéia de 

que a maior proximidade dos atores que atuam em determinado espaço geraria ações coletivas 

e cooperadas, possibilitando troca de experiências, e formação de redes de colaboração, que 

ampliariam a espessura e a densidade das relações sociais e, como conseqüência, 

favoreceriam o surgimento de oportunidades inovadoras de desenvolvimento. Nesse contexto, 

a abordagem territorial aparece como uma noção que permitiria explicar o papel do contexto e 

do espaço social como fator de desenvolvimento. 

O conceito de território na abordagem sociológica do ator rede é composto pelas 

conexões entre sociedade, natureza, ciência e tecnologia, que produzem elementos e atores 

durante suas conexões e interações, gerando espaços, e territórios. Todas as coisas que 

compõe o território estão conectadas como uma rede que interage e configura novos 

elementos ou atores. Essa formação e configuração da rede geram desenvolvimento ao 

território (LATOUR, 1996; LATOUR E WOOLGAR, 1997; MACHADO, 2008). 

A sociologia da associação, conforme Latour (1996) deve-se ter como foco e atenção, 

todas as coisas como partes fundamentais e necessárias para a construção de uma totalidade 

social. Michel Callon e Bruno Latour dentro do Social Studies of Science, produzem a idéia de 

que os conhecimentos tecnocientíficos são efeitos de uma multiplicidade de interações sociais 

e técnicas desenvolvendo um novo modelo sobre a descoberta e a invenção (MACHADO, 

2008). Nessa perspectiva, da tradução, cria-se a visão de que a criação trata-se de um 

fenômeno coletivo e material, não sendo o resultado de idéias geniais ou processos cognitivos 

grandiosos, mas o resultado de um processo social distribuído coletivamente sobre um espaço. 

Latour pontua ainda que, “os fatos são construídos coletivamente: passam de mão em 

mão, se deformam e se traduzem, dificilmente mantendo-se estáveis e inalterados”. Nas 

fabricações realizadas pela ciência e pela tecnologia, não há objeto ou teoria que não passe 



Martin Stabel Garrote  
A rede sociotécnica da piscicultura: desenvolvimento e meio ambiente no município de 

Blumenau-SC. 

45 

 

45 
 

por várias mãos e se valha de elementos heterogêneos (humanos e não humanos) que trocam 

propriedades, fazendo-se e refazendo-se incessantemente (Latour, Woolgar, 1997). Neste 

sentido, a formação e desenvolvimento das redes sociotécnicas compostas por atores humanos 

e não humanos interligados por relações de sociedade, natureza, ciência e tecnologia, 

promove o desenvolvimento e a delimitação do território. 
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3 CARACTERIZAÇÃO TECNO CIENTÍFICA DA PISCICULTURA 

 

O cultivo controlado ou semi-controlado de animais aquáticos pelo homem é uma 

atividade que teve início na história humana no Oriente, Europa Central e América Central a 

mais de 6000 a.C. De acordo com a FAO – Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e Alimentação, o cultivo de seres incluindo peixes, moluscos, crustáceos e plantas 

aquáticas, que têm na água o seu principal ou mais freqüente ambiente de vida, e que podem 

ser usados para a alimentação humana, referem-se ao termo Aqüicultura (FAO, 1997a). O 

objetivo principal da aqüicultura é a produção de qualquer organismo aquático, manipulando 

e controlando seus ecossistemas de águas doces, salobras ou salgadas, naturais ou artificiais, 

para a produção de espécies úteis ao ser humano (CHÁZARO & NIEMBRO, 2008).  

Aqüicultura é o processo de produção em cativeiro de organismos com habitat 

predominantemente aquático, tais como peixes, camarões, rãs, entre outras espécies. Quando 

se avalia especificamente a produção de peixes, como subtipo da aqüicultura, está-se 

referindo à piscicultura. Em função do local em que a produção acontece, a aqüicultura pode 

caracterizar-se como continental ou marinha. Esta última pode, ainda, ser subdividida em 

carcinicultura, militicultura, ostreicultura, cultivo de algas e piscicultura de águas doce e 

salgada (SEBRAE, 2008). Neste estudo passaremos a avaliar no território de Blumenau a 

piscicultura de água doce do tipo quente, ou seja, com águas com temperatura superior a de 

15º C. 

A palavra piscicultura tem sua origem do Latim Pisce = peixe + culte = cultivar, e 

refere-se à criação de peixes (ROSA, 1996). Conforme o Dicionário Mor da Língua 

Brasileira, o termo piscicultura significa “Arte de criar e multiplicar os peixes”. A piscicultura 

refere-se a uma das atividades da aqüicultura, que consiste na criação de animais aquáticos. A 

piscicultura pode ser definida como uma prática de produção de peixes em água doce sob 

controle humano, não importando se a produção começa a partir dos ovos ou de peixes 

jovens. A atividade do piscicultor corresponde a do jardineiro cultivando plantas ou a de um 

fazendeiro criando animais, portanto piscicultura é a criação de animais, aplicada aos peixes 

(MESCHKAT, 1975). 

O que se conhece hoje sobre a piscicultura tem suas origens em diversas civilizações, 

em tempos diferentes, quando estas passaram a dominar conhecimentos sobre a pesca, o 

controle e qualidade da água e a sua manipulação em ambientes artificiais, e o entendimento 

de como os seres aquáticos sobrevivem em ambientes artificiais. A importância da 
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alimentação de animais de procedência marinha e de águas doces, em um estado adequado 

para a alimentação leva as civilizações a desenvolverem métodos que possibilitaram levar o 

peixe vivo cada vez mais próximo das cidades, desenvolvendo assim o cultivo dos peixes. 

Essa história de interações entre sociedade, natureza, ciência e tecnologia produziu o que hoje 

entendemos ou visualizamos como piscicultura. 

O objetivo do capítulo consiste em compreender sua história de implantação no mundo 

e Brasil. Desta forma será apresentado breves apontamentos sobre o processo histórico que 

fez a técnica e a ciência do controle de seres aquáticos se configurarem como piscicultura, 

tornando-se uma prática social, econômica e cultural nas civilizações. Compreender como 

nessa história se associou conhecimentos que possibilitaram a atividade ser implementada nos 

diversos territórios obtendo o nível de conhecimentos técnicos e operativos que usamos na 

atualidade.  Desta forma será traçado um panorama para situar na história o momento que a 

atividade da piscicultura desenvolve-se em Blumenau. A história da rede sociotécnica de 

piscicultura em Blumenau esta integrada no processo histórico da atividade da piscicultura 

mundial. 

 

 

3.1 CONFIGURAÇÕES TECNO CIENTÍFICAS DA ATIVIDADE DA PISCICULTURA: 

DOS PRIMÓRDIOS À CONTEMPORANEIDADE 

 

A piscicultura como conceituada acima por FAO, 1997ª; Cházaro & Niembro, 2008; 

SEBRAE, 2008 Rosa, 1996; Meschkat, 1975, e a que conhecemos hoje, tem uma história que 

inicia quando a sociedade passa a interagir com o controle da vida aquática para sua 

alimentação. Esse processo inicia durante a evolução humana no período da pré-história, 

quando o hominídeo foi constituindo saberes sobre como se comportar e suprir as 

necessidades frente à natureza, e foi desenvolvendo mecanismos, dando utilidade aos 

elementos da biodiversidade, como alimentos ou ferramentas, gerando um conhecimento que 

os possibilitou o controle do natural, e sua domesticação para o seu bem-estar social. As 

experiências e os desafios encontrados com a fome, o frio, sede e conforto ocasionaram 

impulsos pela busca de sabedorias que proporcionassem soluções aos problemas com o 

natural, e conseqüentemente, em um processo contínuo, essas experiências foram constituindo 

aos grupos a cultura e o desenvolvimento, fazendo-os crescer e dominar o meio no qual 

habitavam (CHILDE, 1966).  
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As primeiras civilizações na pré-história passaram a ter uma enorme relação com um 

ambiente fundamentado nas interações com a água, fonte essencial de todas as espécies do 

planeta. Através da água o homem na sua pré-história sobreviveu, desenvolveu e criou 

atividades econômicas. As civilizações se constituíram próximas a grandes reservatórios de 

água para sobreviver, e próximo da água ou nela, caçavam os pequenos animais que 

encontravam. A vida perto da água possibilitou também o desenvolvimento da agricultura, 

fazendo o ser humano se tornar um produtor e se desenvolver formando as grandes 

civilizações (GIORDANI, 1972; TUNDISI, 2003).  

A água presente nos reservatórios naturais, como rios, lagos, oceanos, possibilitaram 

para as grandes civilizações fonte de água e alimento, que passou a ser capturado conforme 

melhorias nas ferramentas e técnicas de capturas, desde grandes mamíferos aquáticos, 

diversos peixes até algas que foram servindo de alimento durante a história do homem 

(SCHUMACHER e HOPPE, 1998). Assim, um dos primeiros meios em que o homem obteve 

seu alimento foi através da pesca. A pesca assim como a caça estava entre as principais 

atividades cotidianas do homem da pré-história, e representou rica fonte de alimento para o 

desenvolvimento das aptidões humanas.  

O ato de coletar animais aquáticos ou pescar está registrado em desenhos em pedras, 

assim como em antigos pergaminhos e escrituras encontrados no sul do continente Africano, 

Asiático e Europeu, em pesquisas arqueológicas que datam mais de 50 mil anos a.C. Durante 

o processo histórico humano, a técnica da pesca sofreu poucas alterações. Alguns de seus 

utensílios, processos e métodos destinados a capturar os seres vivos aquáticos permanecem os 

mesmos ou mudou tão pouco que não demonstraram configurações diferentes a das práticas 

originais praticadas na pré-história. As formas e técnicas da pesca e alguns de seus utensílios 

usados hoje, como as redes, a linha, os anzóis, arpões, flutuadores, pesos, entre outros se 

encontram em todas as épocas históricas da composição e desenvolvimento das civilizações, e 

variando levemente de civilização à civilização (DIAS, 2007). 

A criação de peixes em ambientes artificiais foi antecedida pelo aprimoramento das 

práticas de pesca, e pelos conhecimentos das espécies. A pesca de animais aquáticos, em 

épocas mais primitiva era praticada através da colheita ou o simples ato de apanhar o peixe, 

sendo uma atividade mais individual, praticada pelos povos que habitavam cursos de água, 

lagoas ou mares. Colhiam-se um a um os moluscos, crustáceos e peixes como ainda se pratica 

atualmente. Na Antiguidade (Figura 3), alguns povos passaram a desenvolver ferramentas 

para a pesca, e passaram a utilizar aparatos de arremesso e mais tarde lanças, setas e arpões. 
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Barragens e armadilhas com barragens de pedras soltas ou e em covas também passaram a ser 

desenvolvidas. Mais tarde utilizou-se a captura com cestos velhos para o surgimento de redes 

construídas com fibras vegetais, fios de cizal e algodão. As redes foram se desenvolvendo da 

barragem de pedras para a rede de fibras vegetais, e desta para a rede de rasteio com o 

algodão, que passou a colher maior quantidade de peixes, melhorando e adequando-se a 

diversas situações até o aparecimento de fios sintéticos como os usados hoje (DIAS, 2007). 

 

 

Figura 3: Gravura na pedra nórdica da Idade do Bronze 
Fonte: (DIAS, 2007) 

 

A pesca com linha atirada com a mão sem anzóis também passou por um 

aperfeiçoamento, evoluindo de anzóis de pedra, para os feitos com ossos, de nácar, de 

madeira até de metal. A pesca que antes era praticada na costa passa a ser praticada afastada 

da costa utilizando embarcações. Graças ao aperfeiçoamento dos barcos e à descoberta de 

novos meios de navegação, as artes e os métodos de pesca começaram a ser levados das zonas 

costeiras para regiões do alto mar cada vez mais afastadas. Mais tarde durante a Revolução 

Industrial ocorre um enorme desenvolvimento na pratica da pesca. A necessidade do pescado 

no mercado fez surgir à necessidade da pesca em grande quantidade ou em massa, surgindo 

assim a Indústria do Pescado, desenvolvida principalmente com o advento do motor a vapor, e 

a descoberta de novos métodos de conservar o pescado, além da salga, da secagem e da 

defumagem. A motorização, e o aperfeiçoamento na conservação da carne do peixe 

possibilitou a pesca em lugares cada vez mais longes, no que levou ao aperfeiçoamento de 

equipamentos de convés como os aladores de rede e de cabos, paus de carga, guinchos, entre 

outros, que tornaram possível operar com redes cada vez maiores e longos aparelhos de anzol 

ou teias de armadilhas. Na atualidade experimentam-se e melhoram-se os métodos e as artes 

conhecidas devido os avanços decorrentes das pesquisas científicas, ocorrendo o 



Martin Stabel Garrote  
A rede sociotécnica da piscicultura: desenvolvimento e meio ambiente no município de 

Blumenau-SC. 

50 

 

50 
 

aparecimento de novos métodos de captura como a pesca elétrica, pesca com bombas 

sugadoras, pesca com luzes elétricas de várias cores e colocadas a certa profundidade e a 

pesca com complicadas máquinas de colheita, assim como a pesca em ambientes artificiais, 

sendo praticada como esporte ou lazer (DIAS, 2007). 

Nas primeiras sociedades agrícolas o homem sempre sonhou em criar granjas dos 

animais marinhos ou dos rios, assim como já estava fazendo com os terrestres, buscando uma 

maior diversidade e qualidade alimentar, e sem se colocar em perigo nas grandes caçadas, ou 

pescarias melhorando assim sua forma de vida. Durante a época da pesca, de pegar os 

mariscos, os caranguejos e o peixe o homem passou a observar como se poderia retirar do 

mar, das áreas rochosas, e dos rios e lagos os animais aquáticos para sua criação em 

reservatórios nas aldeias (AZCOYTIA, 2008).  

A prática de criar animais aquáticos nasceu das experiências empíricas decorrentes das 

observações dos animais aquáticos, mediante os processos de pesca arcaica, onde com o 

tempo, foram se estabelecendo as primeiras formas efetivas de cultivo. Passou-se então a 

coletar algumas espécies de peixes jovens e crustáceos do mar, das águas litorâneas, e 

posteriormente, com o mesmo processo os animais aquáticos de águas continentais 

(CHAZARO e NIEMBRO, 2008). 

A pesca e a coleta de animais aquáticos foram a atividade fundamental na economia e 

na alimentação das antigas civilizações, sendo levada ao interior do território associada ao 

domínio do manuseio das técnicas de deslocação da água e criação de reservatórios para a 

criação de peixes. Existem registros da prática de criação de animais aquáticos em 

pergaminhos, ou conjunto de regras agrícolas em diversas civilizações no Oriente e Ocidente. 

Diversos estudos apontam a origem da prática da piscicultura, ou pratica de criar peixes em 

água doce na China, mas outros autores apontam que no mesmo período dos registros 

chineses, na América e na Europa, a prática também ocorria.  

Conforme os documentos consultados, a prática de criação de peixes ocorreu na 

transição da pré-história para a antiguidade em diversas civilizações. A China já armazenava 

água para colocar peixes com intuito de servirem de alimento a mais de 6000 a.C., possuindo 

os mais antigos registros da prática de cultivar peixes fora de seu ambiente natural. No Egito 

são encontradas pinturas que demonstram que entre 4000 a 3000 anos atrás também eram 

feitas lagoas para a criação de tilápias, muito bem representada em vários murais 

principalmente os que constam na tumba de Aktihetep (Figura 4). Também existem registros 

no Havaí, assim como no México que a prática de cultivar peixes em reservatórios era 
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realizado nestas localidades ao mesmo tempo em que o Tratado de Fan Lí na China fora 

escrito em 350-400 a.C. (SOUZA, SCHAPPO, TAMASSIA e BHORCHADT, 2002; 

CHAZÁRO e NIEMBRO, 2008). 

 

 

 

Figura 4: Pesca da tilápia no rio Nilo do período do imperador Aktihetep em 2500 a.C.. 
Fonte: (A. Maar; M. A. E. Mortimer; I. Van der Lingen. Fish culture in central East Africa. FAO: Roma, 1966). 

 

As diversas formas de civilizações humanas em sua história de interações com o 

território, desde os tempos remotos, adquiriram conhecimentos específicos solucionando 

problemas e inovando, facilitando o domínio e uso dos recursos da natureza através de 

experiências. Essas civilizações construíram suas formas de organização em torno das bacias 

hidrográficas e costas marítimas. A água era um elemento vital para todas as culturas, onde 

foi objeto de veneração e temor. Assim criaram seus mitos e símbolos para explicar as forças 

da natureza. O domínio deste elemento sempre foi um alvo a ser atingido, pois disto dependia 

sua sobrevivência. Com o tempo adquiriam técnicas de irrigação, de canalizações, construção 

de diques e outros. As primeiras construções de poços, chafarizes, barragens e aquedutos que 

se têm notícia foram construídos no Egito, Mesopotâmia e Grécia (PITERMAN E GRECO, 

2005).  

Os mesopotâmios já utilizavam sistemas de irrigação (4.000 a.C.). Na Índia existia a 

galeria de esgotos em Nipur e os sistemas de água e drenagem no Vale dos Hindus (3.200 

a.C.). Os sumérios (5.000-4.000 a.C.) relacionavam a água às mais importante divindades, 

tendo construído canais de irrigação, galerias, recalques, cisternas, reservatórios, poços, túneis 
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e aquedutos, que facilitou o desenvolvimento e associação desse fenômeno com as divindades 

(PITERMAN E GRECO, 2005).  

A necessidade de levar água para a cidade e armazená-la é apontada nos registro dos 

romanos. Conforme Borges (2001), os romanos passaram a armazenar água, construindo uma 

extensa rede de aquedutos para trazer águas límpidas dos montes Apeninos até a cidade, 

guardando-a em tanques, passando por filtros ao longo do trajeto garantindo a qualidade. Em 

Roma haviam casas de banhos que colocavam em suas piscinas algumas espécies de peixes, 

assim como praticavam o estoque de pescado do mar, construindo tanques para manter o 

peixe mais tempo vivo para ter a carne fresca, e poder comer peixe em momentos de 

resguardo da pesca (SILVA, 2005; SOARES, 2003).  

Na América existem alguns registros em pinturas em rochas, escritos astecas e 

posteriormente relatos e documentos europeus que indicam a prática da criação de peixes no 

continente. Existem evidências do cultivo de peixes principalmente na região do México e 

Baixa California a 300 a.C. Nos jardins de Netzahualcoyitl, existiam lagos aonde eram 

criados peixes associado ao modelo de agricultura Asteca chamado de Chinampas (Figura 5), 

platôs com canteiros flutuantes nos quais com a própria lama das áreas alagadas eram 

cultivados os alimentos com um manejo que enriquecia a flora e fauna nos lagos ou canais 

(CISESE, 2008). Ha indícios que tanto os astecas quanto os maias em sua pré-história 

criavam e alimentavam algumas espécies de peixes para sua engorda e posterior abate para 

alimentação (MARTINEZ, GUADALUPE, BECERRA, 1993). 

No México em sua época colonial criavam-se pequenos peixes denominados de 

charales, assim como peixes sapos e peixes lagartos que já eram criados na antiguidade 

mexicana. O mais antigo tratado ou escrito da piscicultura do Continente Americano é o de 

Eztebán Chazari em 1883, gerando as bases para o desenvolvimento da atividade no centro da 

América (CICESE, 2008). De acordo com Cházaro e Niembro (2008), durante toda a 

antiguidade americana os astecas e maias cultivavam peixes, mas sem sucesso de re-procriar 

em ambientes artificiais. A piscicultura só vai se desenvolver na América com a introdução do 

cultivo da carpa em finais do século XIX. 
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Figura 5: Modelo de agricultura flutuante asteca associada a piscicultura 
Fonte: Departamento de Acuicultura, Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Enseñansa, 2008. 

 

Segundo Billard (2003 apud SILVA, 2005, p.40), a obra mais antiga que trata sobre a 

criação de peixes foi escrita na China a 2500 anos atrás, por um funcionário do governo do rei 

de Yue. Seus escritos ficaram conhecidos como o Tratado de Fan Li, no qual estipulava 

medidas para melhorar a economia através da piscicultura. No tratado havia recomendações 

para a criação da carpa comum, pois ela não praticava o canibalismo, crescia facilmente e 

tinha um bom preço de comercialização, assim como explicava sobre a manutenção dos 

viveiros, sobre a reprodução das carpas, controle de predadores e desbaste populacional. 

Posteriormente o tratado foi apresentado ao rei Qi, com os mesmos propósitos. O tratado 

desapareceu, sendo que desse período existe apenas o escrito: As importantes técnicas 

adquiridas pelo povo de Qi, escrito por Jia Si-Xie da dinastia dos Wei, no qual transcendeu 

gerações socializando a pratica da piscicultura na China, e influenciando a praticada em 

outras regiões.  

Conforme Silva (2005), a compreensão do funcionamento de tanques e da prática da 

criação de peixes marcou um importante momento na história da trajetória da piscicultura, 

revelando, inclusive, que para o desenvolvimento das atividades nas regiões relatadas 

houveram ações realizadas por determinação de governantes. A partir do ano 1000 a.C., 

registros apontam que na China já eram criados viveiros e havia a prática de sua fertilização 

para aumentar a produção dos peixes (ROSA, 1996).  

Registros históricos associam o grande desenvolvimento experimentado pela 

piscicultura chinesa ao cultivo do bicho da seda. Larvas ou pulpas e os resíduos foram 

utilizados como alimento para os peixes. Com o aprimoramento dessa técnica iniciaram 

experiências de associação dos resíduos orgânicos de outras culturas, como a de galináceos e 

suínos (SOUZA, SCHAPPO, TAMASSIA, BHORCHADT, 2002).  
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De acordo com Billard (2003, apud SILVA, 2005, p.41), ocorreu na China entre 618 a 

907 d.C., uma proibição da criação de carpas devido seu nome carpa = Li ser parecido a do 

imperador Lee da dinâstia Tang, sendo o nome do imperador sagrado, este não poderia ser 

confundido com a de um peixe, uma carpa. Durante essa fase ocorrem novas experiências de 

introdução de novas espécies de carpas, coletadas dos rios chineses e que possuíam novos 

hábitos até então compreendidos para a criação. A adequação do cultivo das novas espécies de 

carpas possibilitou que ocorresse o desenvolvimento do policultivo. 

De acordo com Avault Jr. (1996 apud SILVA, 2005, p.41), as técnicas da piscicultura, 

e a técnica da associação de matéria orgânica na fertilização de viveiros foram sendo 

difundidos através da expansão chinesa para países como Tailândia, Indonésia, Camboja, 

Índia, indo ao oeste da Ásia entre outras regiões, sendo aperfeiçoada e produzindo inovação 

nas técnicas e nas estruturas necessárias para que a prática da criação de peixes, conforme 

cada particularidade natural e cultural da região, obtivesse sucesso.  

Os chineses implementaram a monocultura da carpa comum cyprinus carpio, e 

passaram a utilizar adubação orgânica nos viveiros. Com o policultivo passaram a 

experimentar outras espécies de carpas, como a carpa capim ctenopharyngodon idella, a carpa 

prateada hypophthalmichthys molitrix, a carpa cabeça grande aristichthys mobilis. Hoje a 

China é o maior produtor e o cultivo é feito com quatro ou mais espécies, em duas faixas 

etárias, com utilização interna de esterco de animais e restos de culturas vegetais, envolvendo 

grandes granjas piscícolas (PROENÇA & BITTENCOURT, 1994).  

Conforme Silva (2005), as experiências chinesas com a piscicultura propiciaram o 

desenvolvimento de técnicas como os viveiros escavados, reservatórios naturais de água, 

tabuleiros de arroz e o sistema de re-circulação das lagoas. Os chineses implementaram a 

monocultura e a policultura, o cultivo semi extensivo, o extensivo e o super extensivo, 

criando espécies que se tornaram tradicionais na piscicultura, como as carpas, a tilápia, o 

catfish, espécies de alto valor comercial, assim como outros peixes carnívoros, marinhos 

como o linguado, baiaçú, enguias, esturjões, assim como caranguejos, camarões de água doce 

e marinhos, moluscos entre outros.  

A China aparece na literatura sendo a região com os registros mais antigos sobre a 

prática da piscicultura. As técnicas desenvolvidas pelos chineses difundiram-se durante a 

antiguidade por toda a Ásia e Europa. A carpa que foi a espécie pioneira na atividade de 

criação na piscicultura chinesa, também possui uma história de difusão e registro nos 
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primeiros séculos da era Cristã, na Ásia Central e Europa Oriental, em casos nas regiões do 

Mar Negro, do Mar de Azov e Mar Cáspio (HUET, 1970). 

Autores como Huet (1970), Billard (1995) e Gissubelova (2008), atribuem a origem da 

carpa na região do Oeste da Ásia, e que esta se disseminou tanto para os rios asiáticos quanto 

os da Europa Oriental. Atribuísse aos romanos a sua introdução na Europa Central, e já 

presente na Era Cristã nos rios Danúbio, Reno, Sena, Loire até a Península Ibérica, aonde 

conheceu uma grande expansão durante a Idade Média. De acordo com a ARNPD (2008), a 

Carpa é originária da Europa Oriental e Ásia Ocidental e foi introduzida pelos romanos na 

Europa Ocidental onde se conheceu a sua grande expansão na Península Ibérica a partir da 

Idade Média.  

A carpa é um peixe com uma carne saborosa e rica em nutrientes, e foi muito bem 

vista e apreciada na alimentação das mais variadas castas na Europa. Foi sem dúvida a espécie 

mais procurada para a pesca e alterada em sua história de domesticação. O grande consumo 

das carpas partia da nobreza de regiões como a Bavária, Roma, França entre outras, que 

motivaram o mercado da pesca assim como o da produção da piscicultura se desenvolver 

(GISSUBILOVA, 2008; ARNPD, 2008). 

Existem alguns escritos europeus que apresentam indícios que a partir do século I já se 

aperfeiçoavam as técnicas e construções de pisciculturas. No livro História Natural de Plínio 

no século I, existem registros da pratica do cultivo de peixes em tanques artificiais na região 

da Europa Central. No livro História dos Animais (XII, n.1), Claudio Eliano no século II 

relata que em terras hoje pertencentes a Turquia, existia perto de um templo dedicada a 

Apolo, em um golfo, uma fonte que um sacerdote alimentava peixes que viviam ali com carne 

de carneiro (AZCOYTIA, 2008). 

Em 1258 a prática da piscicultura já possui evidência no território francês, com a 

criação de carpas chinesas, mas o sucesso da pratica ocorre na Europa Central, na região da 

planície da Hungria. Nessa região o cultivo de carpas foi impulsionado pelas experiências 

obtidas com a criação de lagoas nas diversas vilas medievais. Essas lagoas eram criadas para 

servirem de reservatório de água, para a piscicultura e para a defesa contra incêndios. O lago 

Zar é o mais antigo a receber as carpas conforme escritos do rei Premysl Otakar I em 

1221(GISSUBELOVA, 2008). 

A Lista de Kladruby é o registro mais antigo da Europa Central sobre a construção das 

lagoas, estando registrados os primeiros intentos para a construção de lagoas e cultivo de 

peixes. A prática do cultivo da carpa nas aldeias dessa região possui registros do século X, e a 



Martin Stabel Garrote  
A rede sociotécnica da piscicultura: desenvolvimento e meio ambiente no município de 

Blumenau-SC. 

56 

 

56 
 

região chegou a ter 500 quilômetros quadrados de áreas com lagoas (GISSUBELOVA, 2008). 

O desenvolvimento nestas experiências foi absorvido pelos religiosos dos monastérios, que 

mantiveram um habito alimentar a base de peixes em momentos de jejum. Os monastérios 

passaram a difundir e desenvolver e manter a pratica da piscicultura por toda a Europa durante 

o período medieval (HUET, 1970; GISSUBELOVA, 2008; SCHMIDT, 1988). Segundo Galli 

e Torloni (1986), a carpa foi o ator principal no desenvolvimento da piscicultura, pois possuía 

uma carne saborosa e era muito fácil de manipular nos ambientes artificiais. A sua introdução 

na cultura de animais aquáticos na Europa marcou o desenvolvimento efetivo, e consolidou a 

piscicultura tornando-se uma prática comum nas atividades do mundo rural. 

No reino da Boémia o imperador germânico Charles IV trouxe uma contribuição 

notável para o desenvolvimento da piscicultura na Europa. Em todo o seu império, as cidades 

e comunas deveriam fundar lagos para a criação de carpas. O imperador atribuía a 

necessidade das lagoas para que houvesse um bom clima na região devido a evaporação da 

água, além dos efeitos benéficos da alimentação a base das carpas. Sob Charles IV, 

importantes lagos foram fundados na Boémia do Sul, mas sobretudo o Grande Lago, 

conhecido Aujourd, na região do norte de Praga. O sistema baseava-se inicialmente no cultivo 

da carpa comum de linhagens selecionadas pelo melhor crescimento. Até o século XIV a 

produtividade dos viveiros era baixa (100 – 300 kg/ha/ano), porém, no final do século foi 

incrementada pela introdução de técnicas de fertilização, alimentação e produção artificial 

fizeram aumentar a produção (GISSUBELOVA, 2008).  

Segundo Rosa (1996), a piscicultura entre o período medieval e a época moderna 

desenvolveu diversos sistemas que melhoraram a cultura dos peixes. No final da Idade Média 

existem os primeiros registros das fecundações artificiais com ovos de trutas em monastérios 

franceses e alemães. As técnicas de fecundação artificial foram melhoradas e espalhadas por 

toda a Europa, sendo descobertas em meados do século XVII, a fecundação artificial dos 

salmonídeos (Salmões e trutas) e apenas no século XX se deu o aperfeiçoamento da cultura da 

truta arco-íris, nativa da América do Norte, e adaptada ao clima de outras regiões, sendo 

criada, além da América do Norte, na Europa e depois em vários países da América do Sul. 

Entre os séculos XVII e XIX a piscicultura atravessou uma fase de adaptações e 

aperfeiçoamento em suas técnicas com as trocas de informações dos diversos produtores, 

adequando-se aos diversos meios físicos e culturais dos territórios europeus e asiáticos. Em 

determinadas regiões os hábitos alimentares e as imposições das condições naturais ou de 

mercado como nas áreas urbanas na Europa Central, ocasionou um maior ou não 
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desenvolvimento e aprimoramento técnico e genético na atividade da piscicultura. No final do 

século XIX criaram-se as bases para que houvesse mais tarde processos como os de 

reprodução por incubação artificial, intensificação do uso de alimentos concentrados 

utilizados por outras criações associadas, e comércio dos alevinos, ou peixes adultos no século 

XX (HUET, 1970).  

A prática da piscicultura no ocidente passa a ter investimentos para se desenvolver a 

partir do século XX, passando a transformar-se numa especialidade dentro das ciências 

agrárias, surgindo Estações de Piscicultura na Europa, Estados Unidos, África e América do 

Sul. A piscicultura passa a ser implementada no continente Americano a partir da década de 

1870. O final do século XIX marcou a introdução e difusão da prática da piscicultura no 

continente, assim como do auge da prática do cultivo de peixes devido aos avanços e 

inovações nas técnicas e tecnologias, como os da policultura, adsorvidas da China pelos 

produtores europeus somente a partir da década de 1950 (HUET, 1970.; GALLI e TORLONI, 

1986.; SILVA, 2005). 

Em 1877 na América do Norte foram implementados viveiros com os objetivos 

voltados para a produção de alimento, principalmente com à truta, e com o repovoamento, 

utilizando-se o Black bass (SOUZA FILHO; SCHAPPO; TAMASSIA; BHORCHARDT, 

2002.; HUET, 1970.; ROSA, 1996). O desenvolvimento da piscicultura nos Estados Unidos 

ocorreu por definitivo a partir da metade do século XX. A produção norte americana estava 

associada ao consumo humano, e através de incentivos por parte de campanhas publicitárias a 

piscicultura passa a se tornar uma prática comum nos Estados Unidos, principalmente no 

cultivo da truta, realizando um povoamento em todo o território, o mesmo com o black bass, e 

os salmonídeos nas águas frias (HUET, 1970).  

De acordo com Silva (2005), nos Estados Unidos a piscicultura passou a aplicar um 

sistema com equipamentos para distribuição de alimento nos viveiros, diminuindo assim o 

custo de mão-de-obra. E é introduzida a ração para a alimentação das criações de peixes. 

Avanços ocorreram no sistema de conserva do pescado, e seu transporte, sendo comumente 

comercializado congelado pelas grandes redes de supermercados norte americano. A indústria 

de processamento do black bass se desenvolveu significativamente na década de 70 com 

campanhas publicitárias para a implementação de seu cultivo e consumo, usando verbas 

oriundas das vendas de ração extrusada, marca da piscicultura norte americana estadunidense. 

Na década de 1930 a policultivo desenvolvido pelos Chineses e as tecnologias de 

sustentação da qualidade dos viveiros (aeração, transporte de peixes e alevinos, redes para 



Martin Stabel Garrote  
A rede sociotécnica da piscicultura: desenvolvimento e meio ambiente no município de 

Blumenau-SC. 

58 

 

58 
 

despesca e etc) aperfeiçoados durante a História foi adotado na Europa, assim como foram 

inseridas outras espécies de carpas já criadas desde a antiguidade na China e países da região. 

A reprodução artificial das carpas chinesas passou a ocorrer na Rússia em meados de 1960, e 

posteriormente entre 1960-70 na Europa Central e no Leste europeu. Passou a haver uma 

produção que variava entre 70% de carpa comum, 20 a 30% de carpas chinesas e 5% de 

peixes carnívoros (HUET, 1970.; PROENÇA e BITTENCOURT, 1994). Para Silva (2005), 

passou a haver uma relação de trocas de informações, soluções, técnicas e tecnologias entre os 

produtores piscícolas chineses, europeus e americanos devido as facilitações que as políticas 

desses territórios promoveram em relação a piscicultura, difundindo as práticas de policultivo 

em todo o mundo.  

Nos anos 60 nas regiões da URSS, Europa Central e China houve inovações com a 

criação de carpas chinesas, realizando reprodução e incubação das espécies chinesas de forma 

artificial. No mesmo período houve um aumento significativo na criação dos salmonídeos, 

aumentando a produção e comercialização, principalmente nas regiões da Europa, América do 

Norte e Japão (SILVA, 2005).  

Em vários países da Ásia o crescimento da aqüicultura durante 1975–1980 tem sido 

impressionante. A atividade milenar na região vem produzindo enormes quantidades de 

alimento para o abastecimento interno e exportação, destacando-se a China, o Japão, a India, 

Filipinas, Indonésia e Tailândia. Na Europa França, Itália, Países Baixos, Romênia, Espanha e 

URSS ocuparam o quadro dos maiores produtores, e com um crescimento menor a 

Checoslováquia, Hungria, Polônia, Yugoslávia e menor ainda na República Democrática da 

Alemanha (FAO, 1985).  

Na América do Norte a produção de peixes aumentou de 1975 a 1980. No Canadá a 

expansão da produção de peixes aumentou devido o cultivo dos salmonídeos. Nos Estados 

Unidos a produção do bagre, da truta e do salmão, propiciou significativamente um aumento 

na produção do país. Na América Latina e Caribe a prática cresceu ligeiramente, permitindo a 

produção de alimentos adicionais, mas não houve significativo aumento per capta. A falta de 

uma tradição cultural, e a insuficiência de programas estatais e alguns fatores econômicos 

adversos contribuíram com o atraso do desenvolvimento da aqüicultura na América Latina 

(FAO, 1985). 

Na África a produção de peixes a partir de 1970 aumentou, sendo que apenas em 

Tanzânia, Uganda e Zaire houve diminuição devido fatores ordinários como distúrbios civis e 

fatores políticos. Os países que se destacam na produção são Costa do Marfim, Libéria, África 
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do Sul e Zimbábue, nestes países a aqüicultura contribuiu com o abastecimento de alimento 

(FAO, 1985). Os anos 70 e 80 conforme Silva (2005), marcam um momento da piscicultura 

onde surgem diversas inovações, como a reversão sexual da Tilápia do Nilo, prática 

procedente dos cultivadores das regiões das Filipinas e da Tailândia, e por disseminar a 

prática e promover a domesticação e a criação de diversas espécies de peixes, e estes 

difundidos pelo mundo todo (SILVA, 2005). 

Nas últimas décadas do século XX houve importantes avanços no campo técnico, 

como: os alimentos artificiais foram aperfeiçoados principalmente quanto à sua estabilidade 

na água e composição nutricional, a aeração artificial passou a ser adotada em diferentes 

regiões, o uso do tanque-rede foi difundido e permitindo a utilização de águas públicas e de 

grandes represas rurais, a popularização da reversão sexual da tilápia do Nilo favoreceu o 

crescimento da criação dessa espécie a partir da massificação da produção de alevinos 

machos, minimizando os efeitos da sua alta prolificidade. Houve, ainda, o aperfeiçoamento 

das técnicas de integração da piscicultura a outras culturas, principalmente animais, obtendo-

se melhores resultados com a utilização de fatores de produção disponíveis nas propriedades 

rurais. Além disso, a salmonicultura experimentou grande desenvolvimento não só na Europa 

como na América do Sul. Devido ao hábito alimentar planctônico de algumas espécies de 

peixes utilizadas em piscicultura, essa atividade foi escolhida por diferentes governos e 

mesmo pela FAO para ser fomentada e a produção de peixes minimizar a desnutrição em 

várias regiões do mundo (SILVA, 2005). 

 

 

3.2 A IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DA PSICICULTURA NA AMÉRICA LATINA E 

BRASIL 

 

Na América Latina a piscicultura foi praticada em sua pré-história e antiguidade, mas 

foi somente a partir do período colonial que a pratica da piscicultura, e a introdução das 

espécies de conhecimento europeus, e exóticas no Novo Mundo, passaram a conhecer as 

águas do continente Americano e gerar o desenvolvimento da piscicultura. No final do século 

XIX espécies como as carpas, trutas, salmões e tilápias passam a ser introduzidos na 

Argentina, Estados Unidos, Brasil e demais países caribenhos e sul americanos. Não 

apresentaremos aqui um relatório da história da piscicultura em cada um dos países que 

integram a América Latina e o Caribe, mas apontaremos os fatos que marcaram o 
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desenvolvimento da atividades na Argentina, Chile, Uruguai, Cuba, Peru, Bolívia, Colômbia, 

Equador, Honduras, Nicarágua, México e Panamá, por apresentarem informações históricas 

nos relatórios da FAO/ONU sobre a piscicultura na América Latina, e sobre o Brasil.  

Na Argentina as primeiras atividades ocorreram em finais do século XIX, com a 

introdução da carpa comum em Tucumán, Córdoba e São Luis, se expandindo até outras 

regiões. Ostras também foram importadas e ovas de truta arco Iris vindas da França e que não 

prosperaram. Em 1903 ocorreram as primeiras ações oficiais para o desenvolvimento da 

piscicultura no país, principalmente após a chegada do técnico norte americano John Titcomb. 

Até 1910 se sucederam um total de oito introduções de espécies de peixes dos gêneros Salmo, 

Salvelinus, Oncorhynchus e outros como o white fish. Os salmões foram distribuídos nas 

águas das vertentes atlânticas da Patagônia, mas não se aclimataram muito bem. Com o 

intuito de estudar a adaptação da espécie, foi construída uma estação de piscicultura em Santa 

Cruz que funcionou até 1913. Os demais tipos de salmões foram colocados no rio Cicerone 

em Tucumán, na estação Nahuel Huapi, no rio Negro em Bariloche, entre outros. A partir de 

1906 o técnico E. Tulian conseguiu a primeira desova artificial da truta salvelinus fontinalis 

em Bariloche e do peixe rei basilichthys bonariensis no lago Chascomus em Buenos Aires, 

mantendo uma produção e espalhando as espécies no território argentino. (BAIZ, 1984). 

Em pouco tempo foi comprovado que as espécies de trutas introduzidas no rio Limay 

passaram a estar aclimatadas, assim como a partir de 1922 se comprovou a aclimatação dos 

salmões no rio Traful. A partir de 1932 houve um aumento na produção do viveiro de 

salmões, e passou-se a produzir novos embriões de salmo gaidneri, salmo salar sebago, 

salmo fario e salmo fontinalis, transformando a região de Bariloche como a maior produtora 

de peixes da Argentina, e promovendo a produção dos salmões em maios outras 15 regiões do 

país (BAIZ, 1984). 

No Chile a piscicultura inicia com a introdução de salmonídeos realizado pelos 

empresários Tomás Urmeneta e Isidora Goyenechea entre 1875 e 1885. De 1905 até 1910 

realizaram-se contínuas importações de ovas e introduziram alevinos no Rio Aconcágua e na 

zona sul dos Rios Toltén, Maule, Cautín. A partir de 1920 o governo passa a ser mais ativo 

realizando projetos destinados a introdução do salmão. Entre 1960 e 1970, organismos 

estatais, principalmente o Servicio Agricola y Ganadero, e através da División de Pesca y 

Caza, com apoio de algumas Universidades, e apoio técnico dos Estados Unidos, passam a 

desenvolver diversas atividades introduzindo, adaptando e desenvolvendo a piscicultura com 

salmões. Após 1970, alguns acordos, como os entre os governos de Chile e Japão passaram a 



Martin Stabel Garrote  
A rede sociotécnica da piscicultura: desenvolvimento e meio ambiente no município de 

Blumenau-SC. 

61 

 

61 
 

introduzir salmão no Pacífico. A piscicultura desenvolve-se lentamente, mas a partir de 1980 

passou consideravelmente a ocupar um espaço na economia do país. A partir dos 1980 novos 

centros são instalados a e produção chega a mais de 80 toneladas, crescendo até tornar o Chile 

em um dos países líderes da produção do salmão (LUCO, PROESSER, BAHAMONDE, 

2008). 

No Uruguai a piscicultura apresenta uma fase de implantação que inicia em 1911 com 

a criação do Instituto da Pesca, no qual foram feitas análises da população de peixes e 

inseridas algumas espécies. Em 1922 o instituto passa a inserir na piscicultura uruguaia a 

criação do peixe rei odontesthes bonariensis procedente da Argentina na lagoa do Diário em 

Maldonado. Mas foi somente após a década de 1970 que a piscicultura no país passa 

efetivamente por desenvolvimentos tecnológicos através de incentivos de políticas públicas 

(VARELA, 1984).  

Em Cuba foi entre 1923 e 1927 que a piscicultura passou a ser praticada, com a 

introdução das trutas micropterus salmoides, o peixe sol lepomis macrochirus, e a carpa 

comum cyprinus carpio procedentes no norte da Ásia, assim como também foi construída 

uma estação piscícola em La Havana para a produção de alevinos para posterior distribuição 

nos rios do país. Mas a piscicultura em Cuba efetivou apenas em 1959 quando foi fundado o 

CRIRF - Centro de Recría Ictiológica y Repoblación Fluvial situado em Loma de Tierra, 

Cotorro, em La Habana (EMPRESA NACIONAL DE ACUICULTURA,1984). 

De acordo com Plata (1984), no Peru os primeiros registros sobre o manejo de 

espécies aquáticas foram datados pelos historiadores do período da conquista espanhola, onde 

relatam os costumes das populações costeiras autóctones, que aproveitavam os corpos de água 

do mar para conectá-los com canais para capturar os peixes, engordá-los e come-los. A prática 

da piscicultura não se desenvolveu nos anos seguintes, havendo apenas um avanço da pesca 

marítima a partir dos anos 1960. Mas em 1925 tentativas foram realizadas com a introdução 

da truta arco iris salmo gairdneri, com a importação de mais de 50,000 ovos embrionados 

procedentes dos Estados Unidos. Estes peixes passaram a habitar as margens do rio Mantaro, 

em La Oroya, e em 1934 instala-se em Quichuay o primeiro criador de trutas, passando a 

desenvolver a piscicultura na região da serra. 

Na Bolívia a prática da piscicultura é mais recente, passando a ocorrer a partir da 

década de 1930. As primeiras tentativas foram realizadas com peixes exóticos nos diferentes 

corpos de água, sendo mantida com a boa vontade e voluntariados de instituições e pessoas 

com pouco conhecimento técnico. A introdução da piscicultura no país ocorre com a 
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introdução de truta arco iris salmo gairdneri e do arroio salvelinus fontinalis ocorreu em um 

rio no Departamento de Potosí por um proprietário privado, e pelas mesmas espécies no lago 

Titicaca nos anos de 1936 e 1940. No Altiplano Boliviano foi introduzido o salmo gairdneri 

que migrou para os corpos de água. A piscicultura não representou melhoras na economia 

boliviana, passando a suprir apenas as atividades de pesca desportiva, e eventualmente para 

consumo em algumas comunidades (ZUNA, 1984). 

A Colômbia é outro país que passa a partir da década de 1930 desenvolver sua 

atividade de aqüicultura. Poucos fatos descrevem a pratica de criação de peixes no país em 

épocas antes da colônia européia, assim como não houveram pesquisas para o conhecimento 

de espécies nativas durante o período, e durante até a metade do século XX. A aqüicultura 

caracterizou-se como de cultivo de espécies exóticas importadas da China, Argentina e 

Estados Unidos. Durante os primeiros anos do século XX foi introduzida a carpa comum 

cyprinus carpio, mas essa introdução ocorre lentamente e sem incentivos governamentais ou 

por empresas, passando a ser introduzida em casos isolados por pequenos produtores 

agrícolas. Em 1939 foi introduzida a truta arco iris salmo gairdneti, que apresentou boa 

adaptação e foi percussora de outras espécies de salmonídeos mas que não conseguiram boa 

adaptação. Entre 1940 a 1960 houve algumas tentativas de criação de espécies nativas, mas a 

pratica foi desenvolvendo-se com as exóticas, tendo neste período ocorrido a introdução da 

tilapia mossambica e depois de 1967 a Tilapia rendalli. Na mesma época também se passou a 

introduzir a Cyprinus carpio e foram realizados processos de introdução das espécies exóticas 

nos rios, o que ocasionou problemas ambientais e restrições da pratica por parte do governo, 

principalmente das espécies de tilapia rendalli e tilapia mossambica. Em 1979 se introduziu 

nas zonas temperadas a tilapia rendalli, e depois a tilapia sarotherodon nilotica. A partir 

disso foram aplicados pacotes de fomento da piscicultura, desenvolvendo a atividade 

consideravelmente (RUBIO, 1984). 

No Equador a piscicultura inicia-se a partir de 1932 quando é introduzida a truta salmo 

gairdneri para repovoar os lagos e rios da região serrana. Mas no país a prática passa a se 

desenvolver somente a partir de 1976, quando a PREDESUR – Programa Regional 

Equatoriano para o Desenvolvimento do Sul, instalou seis estações piscícolas com o objetivo 

de divulgar a atividades no país, desenvolver atividades para aperfeiçoar as técnicas com 

espécies nativas, carpas e outras. Atualmente existem cinco estações entre as quais o Centro 

Chirimachay na província de Azuay, coordenado pelo Instituto Nacional da Pesca, produzindo 

mais de 100 000 alevinos/ano (GALVEZ, 1984). 
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Em Honduras a prática da piscicultura inicia seus esforços a partir de 1936, integrando 

a atividade em outros programas políticos de desenvolvimento do país. Neste caso foram 

construídos tanques na lagoa El Pescado e no Los Jutes. Em 1948 o Ministério de Recursos 

Naturais construiu na região do El Pinacho no distrito de Francisco Morazán, um centro de 

piscicultura com a finalidade de iniciar investigações conforme normativas do técnico Dr. S. 

Y. Lin do Programa ONU/FAO para Honduras. A atividade inicialmente esteve limitada a 

criação da tilapia mossambica, introduzida em 1958, e espalhada pelos corpos de água no 

país. Somente em 1977 que o governo programou um projeto específico de fomento a 

aqüicultura com o objetivo de propiciar o cultivo de peixes em tanques nas propriedades 

rurais, e assim melhorar a qualidade da alimentação da população (BERRIOS, 1984). 

Em Nicarágua o desenvolvimento da piscicultura ocorreu com a gestão do Ministério 

da Agricultura e Pecuária a partir de 1959, importando dos países da região central da 

América espécies como as tilápias e posteriormente as carpas. A partir de 1977 o Ministério 

passa a receber assistência técnica e recursos financeiros do INFONAC - Instituto de Fomento 

Nacional, iniciando algumas experiências com a produção de híbridos, alimentação do 

cichlasoma managüense como controle biológico da tilápia. A partir da organização nacional 

promovida após a Revolução Popular Sandinista, foi criado o INPESCA - Instituto 

Nicaragüense de Pesca, estabelecendo um importante programa para incentivar o 

desenvolvimento da criação de peixes de águas doces e pesca a partir de 1981. Desde então as 

Universidades vem participando com ajuda técnica e a atividade no país mesmo a passo lento 

vem desenvolvendo (LANUZA, 1984). 

No México em 1858 ocorreram introduções de espécies exóticas nas lagoas e canais, 

mas foi somente a partir de 1950 que a prática devida ajuda de programas governamentais de 

apoio a pesca e piscicultura que ocorreram entre 1956 a 1976, a atividade passa a se estruturar 

no país (PALACIOS, MARTINES, CRESPO, 1984). Até o final da década de 1950 o 

consumo de produtos pesqueiros per capta foi de 3,5kg, muito abaixo das expectativas. A 

partir da década de 1960 atividades foram encaminhadas para organizar as informações 

constituídas nas experiências de cultivo no país, questão dos recursos hídricos, humanos, e o 

levantamento do quadro abiótico para serem aplicados projetos de incentivo a criações de 

espécies de água doce e marinha, averiguando os melhores métodos e técnicas conforme o 

território para incentivar a pratica no futuro. Na década de 1970 o consumo de recursos 

pesqueiros passou para 3,9 kg per capta, demonstrando lento desenvolvimento da atividade. A 
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partir de 1980 instalaram-se programas para incentivar praticas e desenvolver a atividade 

(FAO, 1976). 

No Panamá as primeiras experiências ocorreram a partir de 1925 com a introdução da 

truta arco iris salmo gairdneri no Rio Chiriquí Viejo. A partir de 1955 foi introduzido o 

micropterus salmoides nos lagos de Volcán, província de Chiriquí e igualmente o lepomis 

macrochirus. Estas últimas espécies tiveram importância devido a pesca desportiva, exceto 

para a trutas que passaram a ser criadas em reservatórios artificiais, de águas corrente e de 

forma intensiva, com objetivo de suprir o mercado de luxo do país representados pelos hotéis 

e restaurantes. Em 1976 foi introduzida a carpa comum e algumas espécies de tilápias. A 

partir de 1981 se estabeleceu a primeira estação de trutas em Bambito no Chiriquí, com uma 

capacidade de 80 000 kg de trutas por ano, e nas águas mais cálidas foi introduzido o tucunaré 

cichla ocellaris do Amazonas. A pisicultura no Panamá desenvolveu-se em duas direções, a 

com sentido comercial, realizada pelo setor privado, e a piscicultura de subsistência, ou semi-

comercial, com uma conotação mais social (DIRECCIÓN NACIONAL DE 

ACUICULTURA, 1984). 

No início do século XX diversas experiências de prática da piscicultura ocorreram no 

território da América Latina, de forma isolada e sem maior amplitude. A partir da década de 

1960-70 diversas ações passaram a promover e desenvolvimento da piscicultura no continente 

Americano. Estabeleceram-se assim acordos, associações, e uma rede de fomento e 

cooperação da atividade da aqüicultura, formando pólos para promover o seu 

desenvolvimento. Neste processo os principais atores que passariam a promover e 

desenvolver a piscicultura na América Latina e Caribe foram: o CERLA - Centro Regional de 

Aquicultura para América Latina (1978), AQUILA – Apoio as Atividades Regionais da 

Aquicultura na América Latina e Caribe; RCTAALC - A Rede de Cooperação Técnica em 

Aquicultura e Pesca da FAO; A RRECAAL - Rede Regional de Entidades e Centros de 

Aquicucltura da América Latina; A COPESCAL - Comissão de Pesca Continental para a 

America Latina; A OLDEPESCA - A Organização Latinoamericana de Desenvolvimento 

Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero; A ALA – Associação 

Latinoamericana de Aquicultura; A INFOPESCA - Centro para los servicios de información y 

asesoramiento sobre la comercialización de los productos pesqueros en América Latina y el 

Caribe; A RLMP - Rede Latinoamericana de Mulheres da Pesca; O CYTED - Programa 

Iberoamericano de Ciências e Tecnologia para o desenvolvimento, entre outros (FAO, 2004). 

Estas entidades constituem uma rede de trocas de informações e fomento da atividade da 
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piscicultura em toda a América Latina e Caribe, sendo responsáveis em promover o 

desenvolvimento e fixar a atividade da piscicultura na cultura de produção destas nações.  

A análise histórica da situação da primeira metade do século XX da piscicultura de 

águas interiores na América Latina mostra que o desenvolvimento da atividade ocorreu de 

forma lenta devido às diferentes condições, áreas, objetivos e direções diversas. Em 

determinados países da América Latina a prática da piscicultura foi fomentada com o discurso 

da melhora alimentar das populações economicamente carentes. A este discurso foi acrescido 

valor social e político, e mesmo que não tenha no todo melhorado ou feito desenvolver a 

atividade, em alguns casos, países passaram a realizar esforços que lhes renderam aumento 

nos recursos pesqueiros (FAO, 1976). 

No Brasil a construção da atividade da piscicultura tem uma história que inicia no 

período que antecede a colonização portuguesa, mas não como a conhecemos hoje. A 

piscicultura no país surge como resultado do acumulo de conhecimentos sobre a relação dos 

seres humanos com os organismos aquáticos, passando a sua criação propriamente dita nos 

séculos XIX e XX, quando se agregam culturas e técnicas exógenas as que haviam sido 

produzidas, advindas com o processo histórico de colonização européia de nosso território. 

Basicamente, a criação de peixes ou outros organismos aquáticos esteve condicionado aos 

fatores naturais de algumas regiões providas de lagos, lagoas, estuários e lagunas naturais. 

Mas foi a coleta e a pesca a característica principal da relação entre organismos aquáticos e 

seres humanos, pelo menos até o início do século XX quando ocorrem as primeiras 

experiências.  

A prática da piscicultura ocorreu isoladamente em alguns casos no território do Brasil, 

como é o caso das atividades que ocorreram no século XVII, entre 1634 e 1644, quando o 

governador holandês Maurício de Nassau criou medidas para que a aqüicultura fosse 

desenvolvida, construindo viveiros na área estuária e implementou um sistema de cultivo 

extensivo com abastecimento de água da maré, que levava para os viveiros os peixes e demais 

organismos do mar. E já em finais do século XIX e primeiras décadas do século XX, a 

piscicultura de água doce é implementada com finalidade de subsistência pelos colonos 

europeus de Santa Catarina. Conforme Paul (2003, apud SILVA, 2005, p.56) no final do 

Século XIX, ocorreu a introdução da carpa estimulada pelo governo da Alemanha. A prática 

da piscicultura na Alemanha era bem desenvolvida, mas as técnicas não obtiveram o mesmo 

sucesso do que em território europeu. 
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No Brasil a atividade da piscicultura de água doce não levou em conta, ou conseguiu 

sucesso com a criação de animais nativos. Ela passa a ocorrer com os conhecimentos e suas 

adaptações aos territórios por peixes exóticos, como as carpas, trutas, tilápias entre outros. 

Inicialmente a carpa, mundialmente difundida como espécie mais segura para o 

empreendimento, passou a ser introduzida e cultivada no país. Segundo Meschkat (1975), a 

carpa européia, Cyprinus carpio L. foi introduzida no Estado de São Paulo em 1904, trazida 

da Alemanha. O cultivo se dava em lagoas ou tanques de diferentes tamanhos e formas com 

uma produção de consuma baseada em ciclos que duravam 3 anos, ou seja, uma produção 

extensiva. Nas primeiras décadas após a introdução da carpa, algumas fazendas foram cultivá-

la em seus reservatórios de água, com poucas bacias de concreto para produção de peixes 

jovens e um pequeno tanque de produção para criação até o tamanho de consumo, isto é, de 1 

1/2 a 2 kg. Durante o ciclo inteiro de desenvolvimento, todas as classes etárias são 

alimentadas artificialmente. No primeiro grande reservatório hidroelétrico próximo à cidade 

de São Paulo, o Reservatório Billings, a carpa formou importante estoque, que é ainda 

explorado por pescadores artesanais profissionais. Além disso, tornou-se rotineiro nos 

mercados públicos ser encontrada a carpa, sendo este espécie a pioneira e a que predominou 

na produção piscícola pelo menos até a década de 1940, quando novas espécies são 

introduzidas e cultivadas, e que passaram a ter maior procura pelos consumidores da carne de 

peixe de pisciculturas. 

A truta foi introduzida no Brasil em 1949, e foi experimentada inicialmente em 

algumas fazendas em São Paulo e Rio de Janeiro, mas levantamento realizado por Meschkat 

em 1958, apenas funcionava no Brasil, nas fazendas que tinham a piscicultura como projeto 

encubado, uma fazenda em Campos do Jordão, próximo a São Paulo que produzia de forma a 

poder comercializar em mercados internos. Posteriormente a isso, pequenos criadouros, 

construídos anteriormente para servir à pesca esportiva, permaneceram cultivando carpas, e 

nas regiões de águas frias, a truta, mas elas não possuíam uma série de tanques necessários à 

produção de peixes de tamanho comercializável. Os alevinos para peixamento de águas 

exploradas por pescadores esportistas foram obtidos, em sua maioria, de ovos importados 

(MESCHKAT, 1975). 

A partir de 1954 encontram-se registros das primeiras experiências piscícolas no 

Brasil com a Tilápia, peixe africano da família Cichlidae com muitas espécies. Antes de 

chegar ao Brasil ela foi estudada e produziu-se conhecimento que favoreceu a sua criação em 

próprio continente africano. A tilápia por ser resistente, apresenta boa tolerância à baixa 



Martin Stabel Garrote  
A rede sociotécnica da piscicultura: desenvolvimento e meio ambiente no município de 

Blumenau-SC. 

67 

 

67 
 

concentração de oxigênio e propaga-se facilmente em águas paradas, podendo ser mantido em 

cativeiro por pessoas com pouca ou nenhuma experiência. A fácil propagação da tilápia, 

considerada a princípio sua característica mais vantajosa, tornou-se o maior problema. O 

peixe propaga-se pela primeira vez nos tanques de produção com cerca de 6 meses de idade, 

quando é ainda pequeno e, em seguida, continuamente cada seis semanas. O resultado é uma 

superpopulação de milhares de peixes pequenos que tiveram seu crescimento retardado 

durante o primeiro período de produção (entre duas estações chuvosas), isto é, peixes que não 

aumentaram de tamanho, porém já estão sexualmente maduros com poucos centímetros de 

comprimento. A maioria das espécies de tilápia pode ser cruzada facilmente. O cruzamento de 

espécies resulta em híbridos férteis, com razão desigual e variável de sexo, com excesso de 

machos (MESCHKAT, 1975).  

Algumas experiências foram realizadas entre 1930-1970 com espécies nativas, no que 

resultaram na construção de algumas pisciculturas para o cultivo do pirarucu Arapaima gigas. 

Dentre os outros peixes nativos, os caracídeos lóticos, muito populares e de alta qualidade  

como os Prochilodus, Leporinus, Salminus, etc, e os numerosos bagres (catfish) grandes do 

sistema fluvial brasileiro (siluridiformes), atraíram maior interesse econômico, sendo 

produzidos em piscicultura, mas não se conseguiu, em grande parte dos casos, a desova em 

ambiente artificial, como resultado, a piscicultura de peixes nativos não se tornou viável 

economicamente e passou a dar lugar aos peixes exóticos, como a carpa, trutas, tilápias entre 

outros alienígenas às águas brasileiras. Faltava no Brasil entre os anos que ocorreu a 

introdução da piscicultura, principalmente as primeiras décadas do século XX, um conjunto 

de fatores que possibilitassem estudos para entender a ecologia dos peixes nativos, e para 

promover, em grande escala a produção de espécies nativas e exóticas (MESCHKAT, 1975). 

Os estudos biológicos da ictiofauna brasileira não foram o suficiente até a década de 

1930, e não promoveram em primeiro momento, maiores interesses na criação com finalidade 

comercial, sendo mais bem vista neste sentido, a piscicultura com carpas, como as já 

realizadas no sul do Brasil, principalmente em Santa Catarina. Os primeiros estudos com 

peixes nativos ocorreram em 1927, nas margens do Rio Mogi Iguaçu em Pirassununga São 

Paulo. Essas atividades passaram a ser desenvolvidas por Ihering, Travassos, Azevedo, 

Cardoso, Oliveira e Pereira, entre outros, que combatiam a criação de monocultura de carpas 

realizadas no sul, com a criação do mandi Pimelodus clarias, da piava Leporinus copelandii, 

o piavuçu Leporinus octofasciatus, a piapara Leporinus elongatus, a piracanjuva 
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Triurobrycon lundii e o curimbatá Prochilodus scrofa, peixes de qualidade diferentes em 

quanto sabor da carne, com regimes alimentares diversos (FAO, 1974). 

Nestas pesquisas os problemas iniciais que Ihering enfrentou foram a reprodução das 

espécies brasileiras de águas doces e correntes, principalmente as que tinham maiores valores 

econômicos e esportivos. Essas espécies tinham seus ciclos migratórios e sistemas de 

reprodução pendentes dos fatores ambientais, tais como a temperatura da água, turbidez, 

conforme o nível das cheias dos cursos d água, que dificultavam a obtenção de reprodutores 

que permitissem a expulsão dos elementos sexuais para realizar a fecundação artificial. Por 

este motivo os trabalhos passaram a ser orientados no sentido de encontrar um agente capaz 

de o desove artificial. Feito que ocorre a partir de 1933, fundamentado nos trabalhos de 

Cardoso do Instituto Biológico de São Paulo, que conseguiu demonstrar pela primeira vez a 

ação da gonadotrópica das hipófisis dos peixes. A partir deste feito, novas investigações 

foram feitas simultaneamente pela equipe de Ihering em Pirassununga, São Paulo, em 

Petôlandia, Pernanbuco, e Campina Grande na Paraíba (FAO, 1974). 

Para Rosa (1996) a implantação oficial da piscicultura no Brasil ocorreu após os 

estudos desenvolvidos por Ihering nas estações de piscicultura no nordeste e no sudeste, entre 

elas a que mais ficou reconhecida pelos seus estudos, e que devido aos conhecimentos ali 

produzidos, possibilitou a pratica da piscicultura em todo o território nacional, a Estação de 

Piscicultura em Pirassununga em São Paulo, que foi criada em 1939, e nela foi desenvolvido 

o processo denominado hipófise para provocar a desova em Dourados Salminus maxillosus. 

Para Schmidt (1988), foi a partir de Ihering que a piscicultura no país desenvolve-se, sendo 

apoiada por várias entidades estatais, como a CESP e o DNOCS, e de iniciativa privada, 

tornando-a uma atividade viável no Brasil.  

Conforme Silva (2005), dentre as diversas experiências que ocorreram nos primeiros 

anos do século XX e que visavam a implementação da piscicultura de água doce no Brasil, a 

que conseguiu maior impacto e inovou técnicas, promovendo a prática no país, e exportando 

conhecimentos técnicos sobre a produção foram as experiências do cientista Rodolpho 

Theodor Wilhelm Gaspar Von Ihering entre 1920-1930 na região Sudeste e Nordeste do 

Brasil. Segundo Fonseca (2008), Ihering passou a partir de 1927 se dedicar profundamente a 

pesquisas ictiológicas, publicando inúmeros trabalhos sobre sistemática, classificando 

inúmeras novas espécies de peixes, assim como publicou artigo em conjunto com o 

parasitologista Clemente Pereira, um estudo sobre a epizzotia dos peixes da bacia do rio 

Paranapanema.  
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O pesquisador foi responsável pelos primeiros passos da atividade da piscicultura no 

Brasil, desenvolvendo com políticas e ações diretas a adequabilidade da atividade no território 

brasileiro. Segundo Diegues e Fonseca (2008) Ihering foi convidado pelo Ministro da 

Agricultura no início dos anos 1930, para instituir na cidade de Campina Grande (Estado da 

Paraíba), um centro dedicado ao estudo das questões referentes ao uso d´água. A fim de 

qualificar os estudos na região convidou para participar o limnólogo norte-americano Stillman 

Wright (1898-1989), concentrando os estudos no açude Bodocongó. Também foi indicado por 

José Américo de Almeida, Ministro da Viação e Obras Públicas no Governo Getúlio Vargas, 

para chefiar a Comissão Técnica de Piscicultura do Nordeste, no âmbito da Inspetoria Federal 

de Obras Contra as Secas, criada em 12 de novembro de 1932. Permaneceu neste cargo até o 

ano de 1937, e foi durante sua gestão que se promoveu um grande impulso à piscicultura no 

nordeste (DIEGUES E FONSECA, 2008).  

Durante o período que Ihering participou da Inspetoria Federal de Obras Secas, a 

serviço da piscicultura, também dedicou-se ao estudo das piracemas da região do Estado de 

São Paulo, especialmente da represa de Billings, e dos rios Mogi-Guaçu (Cachoeira de Emas), 

Tietê (Salto do Itu), e Piracicaba (Salto de Piracicaba). Com estes estudos solucionou 

problemas que ocorriam com a criação artificial, como a obtenção de ovos para a reprodução 

em ambientes sob controle (DIEGUES E FONSECA, 2008). Segundo Ribeiro (1997 apud 

DIEGUES E FONSECA, 2008), Ihering também foi responsável por estudos sobre as 

sardinhas brasileiras, a migração do dourado e os peixes larvófagos, que foram usados no 

combate à febre amarela e à malária. 

A partir de 1934 desenvolveu um processo artificial de reprodução de peixes, 

conhecido como hipofisação, pelo qual foi considerado o pai da piscicultura no Brasil, e 

obteve reconhecimento internacional (GORGULHO, 2006 apud DIEGUES E FONSECA, 

2008). O procedimento de fecundação artificial, a partir dos gametas obtidos pela hipofisação 

dos reprodutores, contornou o grande obstáculo oferecido pelas novas espécies de água doce à 

sua utilização na piscicultura nacional. Este brilhante resultado encontrou logo o merecido eco 

nos meios científicos, tendo o seu propugnador, ainda em vida, o prazer de ver o processo de 

hipofisação ser adotado em estações norte-americanas de piscicultura. (VITORAZZI, 2006 

apud DIEGUES E FONSECA 2008).  

Em 1937, quando Ihering ainda ocupava a chefia da Comissão Técnica de Piscicultura 

do Nordeste, foi convidado por Fernando Costa, Ministro da Agricultura, para organizar 

estações de piscicultura em Pirassununga (Estado de São Paulo) e em Porto Alegre (Estado do 
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Rio Grande do Sul). O Governo Federal determinou, em 1938, a compra de 110 alqueires, 

então pertencentes à fazenda Graciosa, em local distante 800ms da Cachoeira de Emas (rio 

Mogi-Guaçu, Pirassununga), para a instalação da Estação de Pirassununga. Esta Estação foi 

inaugurada em 1939, implantando inicialmente como programa aquele que fora adotado na 

Comissão Técnica de Piscicultura do Nordeste, ou seja, criação de peixes com o objetivo 

principal de produzir e distribuir alevinos em grande escala, para promover o povoamento em 

águas naturais ou represadas artificialmente. 

Segundo Meschkat (1975), apesar do importante trabalho pioneiro de técnicas de 

reprodução (por exemplo, injeções de extrato de hipófise), que ocorreram no Brasil após 

década de 1930-40, a pratica da piscicultura não se transformou em uma atividade econômica 

de sucesso, e pouco se desenvolveu no Brasil como uma atividade econômica. Até as décadas 

de 1950-70, o cultivo de tilápia falhou e o de carpa foi pouco desenvolvido. Foram 

observados alguns empreendimentos novos, apoiados inteiramente na iniciativa privada, de 

cultivo de carpas perto de São Paulo e de tainha no Estado do Rio Grande do Norte. A 

elaboração de técnicas de reprodução para peixes nativos serviu principalmente para o 

peixamento de águas para a pesca extrativista, e não para a piscicultura, ou para promover o 

desenvolvimento das áreas rurais. No entanto, a produção de peixes capturados na natureza, 

foi desenvolvida, também pela iniciativa privada, no baixo São Francisco. O cultivo do 

camarão também ocorreu em vários locais. Métodos altamente sofisticados, originários dos 

Estados Unidos e do Japão atraíram a atenção dos círculos privados e das autoridades, em 

todos os setores da aqüicultura no país para instalar fazendas-modelo de peixe, para 

experimentação e para ensino da administração da piscicultura agrícola, em diferentes níveis, 

para ambientes diversos e diferentes condições sócio-econômicas, para que no Brasil a pratica 

se desenvolvesse.  

Como não se fazia distinção clara entre pesca e piscicultura, quase todas as instituições 

de pesca lidavam simultaneamente com a pesca, experiências de propagação de peixes e 

produção de jovens/alevinos. As instituições do DNOCS produziram peixes jovens 

principalmente para peixamento de seus numerosos açudes públicos e privados, onde o 

cultivo não poderia ser realizado. As outras instituições e postos pesqueiros efetuaram 

também o peixamento de muitos lagos naturais e artificiais, tendo a pesca como objetivo e 

não somente a piscicultura. A piscicultura inicialmente no Brasil foi realizada por trabalhos 

experimentais orientados principalmente para a produção de peixes jovens, enquanto que as 

experiências de alimentação e crescimento permaneceram em nível de laboratório. Fizeram-se 
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propaganda para a criação de peixes em viveiros, tendo sido distribuídos peixes jovens. No 

entanto, experiências adequadas em fazendas de peixe, que culminassem com uma colheita de 

peixes comercializáveis, não chegaram ao conhecimento do consultor. Os particulares 

induzidos a construir viveiros para peixes e que receberam pequeno número de peixes jovens, 

principalmente tilápia, para formar seus próprios estoques, não tinham suficiente 

conhecimento sobre a administração da piscicultura. Na opinião pública e nos conceitos 

orientadores das instituições privadas, deu-se ênfase a métodos modernos e altamente 

sofisticada de criação artificial. Esses métodos são menos convenientes para a economia rural 

do que os tradicionais. Assim, o impacto do trabalho das instituições de pesca sobre o 

desenvolvimento da piscicultura permaneceu insignificante pelo menos até final da década de 

1970 (MESCHKAT, 1975).  

O principal órgão governamental que no Brasil passou a contribuir, e fomentar a 

piscicultura foram o DNOCS, que inicialmente foi criado com a finalidade de combater a seca 

no nordeste, e depois passou a introduzir em suas obras de reservatórios de água, a 

piscicultura, como uma atividade complementar para o desenvolvimento e para levar 

alimentação mais protéica para os nordestinos nas áreas que sofriam com a seca. Conforme a 

ANA (2008), o DNOCS foi criado sob o nome de Inspetoria de Obras Contra as Secas - IOCS 

através do Decreto 7.619, de 21 de outubro de 1909, editado pelo então Presidente Nilo 

Peçanha, foi o primeiro órgão a estudar a problemática do semi-árido. Em 1919, passou a 

denominar-se Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas – IFOCS, vindo a assumir sua 

denominação DNOCS em 1945, e transformado em autarquia federal, através da Lei n° 4.229, 

de 01/06/1963. De 1909 até por volta de 1959 foi, praticamente, a única agência 

governamental federal executora de obras de engenharia na região. Construiu açudes, 

estradas, pontes, portos, ferrovias, hospitais e campos de pouso, implantou redes de energia 

elétrica e telegráficas, usinas hidrelétricas e foi, até a criação da SUDENE, o responsável 

único pelo socorro às populações flageladas pelas secas.  

Segundo a ANA (2008), a criação da antiga Inspetoria de Obras Contra as Secas 

permitiu que, no âmbito da estrutura de Estado, fossem realizados estudos para uma região 

bastante carente de informações, valendo-se para isto de grandes especialistas internacionais, 

agrônomos, botânicos, geólogos, engenheiros e hidrólogos, em seguida suas ações foram mais 

dirigidas para o estabelecimento de uma infra-estrutura de transporte, capaz de propiciar o 

socorro urgente e a fuga rápida das populações atingidas pelas secas. Paralelamente, e mais 

fortemente em seguida, vieram as obras de atenuação dos efeitos das secas, pela retenção dos 
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escoamentos superficiais ou pelo acesso a mananciais subterrâneos, sempre necessários dada 

a escassez das águas e sua má distribuição no tempo.  

Finalmente, passou-se a uma etapa em que o DNOCS assumiu a postura de grande 

empresa pública de levantamentos, estudos, projetos e obras. O Departamento tinha um 

grande parque de máquinas e o número de operários e funcionários alcançavam a mais de 30 

mil pessoas. Por ocasião das secas, com os alistamentos, esse número chegava a 100 mil 

pessoas. Esse procedimento de construir por administração direta foi a tônica dominante, 

especialmente dos anos 40 aos 60, com uma forte ênfase no Governo Juscelino, quando foram 

construída boa parte das grandes obras hoje existentes. Posteriormente, modificações 

institucionais obrigaram a novos procedimentos, com a execução das obras a cargo de 

empresas privadas e as ações emergenciais de atendimento às vítimas do flagelo das secas a 

serem executadas por outros órgãos do Governo Federal, as ações do DNOCS se voltaram 

para obras de distribuição mais extensiva das disponibilidades hídricas, agora vinculadas a 

vários usos, notadamente ao abastecimento humano, à irrigação e à piscicultura. Com a 

criação dos órgãos especializados, o acervo de obras construídas pelo Departamento 

vinculado a ações “não hídricas”, como rodovias, linhas de transmissão, ferrovias, portos, etc, 

foram transferidos. Posteriormente transferiram-se aos estados as redes de abastecimento 

urbano e à SUVALE, hoje CODEVASF, os Projetos públicos de Irrigação situados no vale do 

Rio São Francisco (ANA, 2008). 

É importante conhecer os papeis que o DNOCS e os trabalhos de Ihering promoveram 

para a piscicultura, e para sua instalação em diversos locais do território nacional. Suas 

maiores ações ocorreram no nordeste do país. O DNOCS, graças ao advento do Decreto nº 

2.869/98, passou a fomentar mais ainda as atividades piscícolas no Brasil incentivado a 

criação de peixes em tanques-rede através da liberação de áreas de espelho d’água em açudes 

públicos de sua propriedade, bem como transferindo conhecimentos sobre o sistema de 

criação, principalmente na região nordestina. Foi a partir dos Centros de Pesquisas do  

DNOCS que as informações técnicas e científicas se difundem para todas as regiões 

brasileiras.  Dezenas de cursos de capacitação são ministrados para técnicos do país e do 

exterior.  Estes conhecimentos, também, são transferidos às comunidades carentes do 

Nordeste e Sul do Brasil (ANA, 2008).  

Desde a implantação do DNOCS foram construídas e mantidas: A Estação de  

Piscicultura  Adhemar  Braga,  localizada  no  perímetro  irrigado Caldeirão, Piripiri-Piauí; 

Estação  de  Piscicultura  Osmar  Fontenele,  localizada  no  perímetro  irrigado  São Vicente, 
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Sobral-Ceará; Estação  de  Piscicultura  Valdemar  Carneiro  de  França,  localizada  à  jusante  

do açude Amanarí, Maranguape-Ceará; Estação de Piscicultura Pedro de Azevedo, localizada 

no perímetro irrigado Lima Campos, Icó-Ceará; Estação de Piscicultura Estevão de Oliveira,  

localizada à  jusante do açude  Itans, em Caicó-RN;  Estação de Piscicultura Bastos Tigre,  

localizada no perímetro  irrigado Moxotó, Ibimir im-PE; Estação de Piscicultura Oceano 

Atlântico Línhares, localizada à  jusante do açude Jacurici, Itiúba-BA;  Centro de Pesquisas 

em Carcinicultura,  localizado na praia de  Iracema, Fortaleza-Ceará; Centro de Pesquisas em 

Aqüicultura “Rodolpho von  Ihering”  localizado à  jusante do açude Pereira de Miranda, 

Pentecoste-Ceará (ANA, 2008). 

No início das atividades da piscicultura no nordeste, os açudes recebiam peixes 

capturados nos rios, com rudimentares técnicas de criação. Esse quadro passou a mudar a 

partir de 1942, quando foi implementada em ICó, Ceará, a primeira estação de piscicultura 

para produzir alevinos, utilizando a técnica desenvolvida por Ihering. O poder público passou 

a reproduzir peixes, produzia alevinos e povoavam 108 açudes públicos e privados passando 

para 2002 a abastecer 518 açudes públicos, 950 açudes particulares e 56 lagoas, 444 viveiros e 

48 bateias de tanque-rede. A partir de 1971, com a criação da tilápia do Nilo Orechromis 

niloticus e da tilápia de Zanzibar Oreochromis hornorum, que vieram do Centre Technique 

Forestier Tropical (CTFT), localizado na Costa do Marfim, na estação de piscicultura de 

Pentecoste no Ceará. O fato ocorreu devido o francês Jacques Bard, lotado no CTFT, já estar 

realizando atividades tecnicamente com o DNOCS (SILVA, 2005). 

Segunda Silva (2005), o objetivo dessa importação foi a produção de alevinos para 

fomentar a piscicultura nas propriedades rurais com a distribuição de machos obtidos a partir 

do cruzamento entre as espécies. O DNOCS passou a fazer o povoamento dos açudes e 

também a ter o papel de estimular a pratica da piscicultura a assessorando tecnicamente os 

produtores e distribuindo alevinos e material técnico informativo. Estas atividades tinham, 

inicialmente, o objetivo de melhorar as condições de vida das populações locais povoando os 

açudes públicos com peixes que deveriam ter carne de boa qualidade e serem prolíficos. Desta 

forma, a piscicultura passa a estar inclusa nas atividades agrícolas brasileira, e motivada pelo 

poder público, sendo o nordeste um dos principais palcos devido as ações para amenizar os 

impactos da seca às populações da região. 

 Portanto, conforme Silva (2005), o DNOCS foi a primeira instituição nacional que 

efetivou ações que promoveram a piscicultura, gerando a sua adoção como atividade agrícola 

em suas diversas regiões, e esta passou a ser adaptada, sendo construídos estações de 
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produção de alevinos, visita de técnicos, técnicos de intercâmbio com técnicos dos EUA e 

França, o desenvolvimento das técnicas de criação de peixes e a ampliação dos objetivos 

iniciais para que os proprietários rurais adotassem a piscicultura. Essas ações foram 

fundamentais, pois deu as bases, um acúmulo de conhecimento, sendo difundido e usado em 

outras regiões do Brasil com base nos cursos ministrados para técnicos brasileiros e 

estrangeiros, trabalhos publicados, oferecimento de estágios e promoção de visitas técnicas. 

Segundo Silva (2005), além do DNOCS a partir da década de 1960 outros organismos 

governamentais passaram a fomentar a atividade da piscicultura em todo o país. Entre 1962 a 

1990 a SUDEPE teve forte papel na disponibilização de alevinos e na difusão de 

conhecimentos. Em 1970 foi implantado um setor sobre piscicultura na UNESP em 

Jaboticabal, que passou a realizar pesquisas e oferecer cursos de formação. Com isso foi 

possível geração de conhecimentos e formação de técnicos, no que propiciou crescimento da 

atividade na região paulista. Entre 1978 e 1981 em Minas Gerais desenvolveram-se atividades 

da piscicultura através da EPAMIG, que realizou pesquisas e difundiu conhecimentos que 

possibilitaram um referencial teórico para diferentes regiões brasileiras.  

Durante a década de 1970 a FAO passou a implantar uma série de medidas a fim de 

fomentar e desenvolver a atividade na América Latina. Alguns técnicos foram enviados e 

avaliaram a situação da aqüicultura a fim de instalar centros cooperados que formariam uma 

rede em toda a América Latina. Com isso, em dezembro de 1974 durante o Simpósio sobre 

Aqüicultura na América Latina e a VI Sessão da Comissão Assessora Regional de Pesca para 

o Atlântico Sul-Ocidental – CARPAS, realizados em Montevidéo, com promoção da FAO, 

foi solicitado aos países participantes à elaboração de um Plano Nacional, no sentido de se 

conhecer todo o potencial da aqüicultura, na América Latina, acelerar seu desenvolvimento, 

ao mesmo passo em que se sugeria a criação de um Centro Regional Latino-Americano de 

Aqüicultura. O interesse da FAO, do Governo brasileiro, assim como dos demais países da 

América Latina, em promover o desenvolvimento da aqüicultura, em águas costeiras e 

interiores, deveu-se, naturalmente, por representar fonte de aumento na oferta de alimentos, o 

que concorre para suprir as carências nutricionais de suas populações. Em 1975, em Caracas 

na Venezuela, na Reunião Técnica patrocinada pela FAO, treze países participantes 

apresentaram seus Planos Nacionais, sendo que o Brasil e México foram destacados, no 

sentido de que um deles viria a ser escolhido para abrigar o Centro Regional. Técnicos 

especialistas da FAO, em Missão, visitaram esses dois países, elaboraram seus relatórios e, 

em 1976, quando da Reunião Técnica promovida pela FAO, em Kioto/Japão, o Brasil foi 
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reconhecido como sendo o país que reunia melhores condições geoeconômicas, para se 

implantar o Centro Regional Latino-Americano de Aqüicultura (FAO, 2004). 

Em 1978 em Pirasununga Brasil, foi fundado o CERLA - Centro Regional Latino-

Americano de Aqüicultura, com o objetivo de realizar investigações aplicadas aos sistemas de 

piscicultura, capacitação de pessoal técnico para assessorar a implementação da prática e 

operar um sistema de informação e intercâmbio de informações técnicas sobre a atividade. 

Desta forma, através do CERLA, e dos organismos nacionais de difusão da agricultura e 

aqüicultura, a atividade da piscicultura foi ganhando amplitude e fixando-se no território 

nacional (FAO, 2004).  

 No final da primeira década do século XXI, o Brasil ocupa o segundo lugar depois do 

Chile como produtor de organismos aquáticos na América Latina, produzindo mais de 

270.000 toneladas ano. O acelerado crescimento da aqüicultura no Brasil e de seus ramos, 

principalmente a piscicultura, passou a de desenvolver a partir dos anos noventa. O país 

apresenta uma grande produção de peixes, sendo que em 2004 apresentou uma produção de 

69,078 toneladas de tilápias (Oreochromis  niloticus,  Tilapia  rendalli) seguida  pela  carpa  

(Cyprinus carpio,  Ctenopharyngodon  idella, Hypophthalmichthys  molitrix  e  Aristichtlys 

nobilis), com  uma  produção  de  45,169 toneladas. O estado com  maior  produção  da tilápia  

é o Ceará,  seguido pelo Paraná  e Bahia. Já o Rio Grande do Sul é o maior produtor de carpa, 

seguido por Santa Catarina e São Paulo (IBGE, 2008). 

 

3.3 A ASSOCIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS NATURAIS, SOCIAIS, CIENTÍFICOS E 

TECNOLÓGICOS DA PISCICULTURA 

 

A atividade da piscicultura hoje é composta por uma série de conhecimentos tecno 

científicos formados pela história da civilização humana com as relações entre homem e 

ambientes e a vida aquática. As experiências e o cultivo de espécies aquáticas em viveiros 

foram sendo disseminadas, testado e aprimorando durante a Antiguidade-Modernidade, e 

hoje, contempla diversos conhecimentos científicos que possibilitam que ela ocorra e 

desenvolva. 

Entre todas as experiências da história da piscicultura somadas, a quantidade de 

espécies nas quais os conhecimentos sobre o manejo dessas espécies permitem a criação é 

diminuta em relação ao potencial da biodiversidade aquática que poderiam ser usadas na 

atividade. Na atualidade, a produção comercial de organismos aquáticos de cultivo mais 
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representativos em escala mundial inclui 98 espécies de peixes, 18 de crustáceos, 10 de 

moluscos e 20 de plantas, sendo que, do total da produção, 52% correspondem aos peixes, 

24,4% as plantas aquáticas, 18,6% aos moluscos e 5% aos crustáceos. Porém, apesar deste 

grande número e diversidade, são poucas as espécies de peixes consideradas domesticadas, 

como alguns exemplos: carpa (comum - Cyprinus carpio, chinesa – Aristichthys 

nobilis,Ctenopharyngodon idella e hypophthalmichthys molitrix e indiana - Cirrhina 

mrigala), bagre de canal (Ictalurus punctatus), tilápia (Oreochromis niloticus), truta (Salmo 

trutta), salmão (Salmo salar), milkfish (Chanos chanos) e alguns peixes ornamentais 

(CAMARGO, POUEY, 2005). 

Nas diversas civilizações que desenvolveram a piscicultura, a atividade foi sendo 

caracterizada como uma atividade econômica rural. Hoje a piscicultura é uma prática rural de 

produção e cultivo de peixes para consumo humano, povoamento e re-povoamentos 

(INSTITUTO SÓCIO AMBIENTAL, 2008). A piscicultura consiste em produzir grandes 

quantidades de peixe em relação com as superfícies e volumes utilizados. É uma atividade 

agrícola não itinerante, sendo, salvo algumas exceções, obtida a partir da fertilização ou da 

alimentação artificial (BARD et all, 1974).  

De acordo com Rosa (1996), a piscicultura como atividade econômica pode ter 

finalidade sanitária, ornamental, povoamento e repovoamento de ambientes naturais, 

subsistência, comercial, desportiva e para fins industriais. É uma atividade econômica que 

permite o aproveitamento de áreas improdutivas ou de baixo rendimento agropecuário; 

utilização de subprodutos na criação dos peixes consorciada à utilização de resíduos suínos, 

caprinos, aves, bovinos, plantações, sobras de horticultura e etc; possibilita uma eficiente 

conversão alimentar; rápido retorno do capital investido; elevada produção por área; renda 

complementar para o produtor rural; disponibilidade imediata de produto sem problemas com 

a sazonalidade de outras culturas assim como da pesca extrativista.  

Para Schmidt (1988), em relação à agropecuária tradicional a piscicultura apresenta 

uma série de vantagens, entre elas: A produção de carne por ha/ano pode atingir a marca de 

10 toneladas, enquanto que a produção de carne bovina numa mesma área não ultrapassa 500 

kg; Os tanques ou açudes de criação podem ser construídos em áreas que não prestariam para 

o cultivo ou para a formação de pastagens; A alimentação dos peixes é feita com sub produtos 

industriais e agrícolas que nenhum outro animal aproveita. Isso faz com que os gastos com 

comida sejam bem reduzidos, barateando o custo da produção da carne e, conseqüentemente, 

abaixando o seu preço em relação a outras carnes; A carne dos peixes no que diz respeito a 
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digestibilidade e ao valor alimentício é superior a de todos os outros animais. Ainda segundo 

o autor, a atividade é importante na produção agrícola, pois além de ser outra fonte de renda, 

melhorar a alimentação, proporciona deliciosos momentos de lazer com a pescaria. 

A prática e os modelos de produção da piscicultura são classificados em: Piscicultura 

Extensiva, Piscicultura Intensiva e Piscicultura semi-intensiva. A piscicultura extensiva é 

praticada em reservatórios de grandes dimensões, naturais ou artificiais. Neste sistema, o 

número de peixes por unidade de área é baixa, a alimentação fica restrita ao alimento 

naturalmente existente e não há controle sobre a reprodução. A piscicultura intensiva, seu 

principal objetivo é a produção máxima por unidade de área. É desenvolvida em tanques ou 

viveiros especificamente construídos para tal finalidade. A piscicultura semi-extensiva 

caracteriza-se pela adoção de técnicas simples de manejo, como maior cuidado quanto à 

alimentação dos peixes, obtida, principalmente, pelo aumento da produção natural através 

da fertilização das águas, e pela aplicação da despesca, que retira do meio apenas os 

exemplares com peso adequado para o consumo. A alimentação natural pode ainda ser 

reforçada pelo uso de subprodutos ou alimentos baratos e facilmente encontrada 

(AMBIENTE BRASIL, 2008). 

Segundo Schmidt (1988), a piscicultura apresenta as seguintes modalidades de 

criação: Extensiva: quando se utiliza os reservatórios de água já existentes (como açudes e 

irrigação de lagoas), reservatórios e estes de grande área. Não é uma modalidade das mais 

produtivas, mas em compensação é a que necessita de menor investimento, pois os peixes são 

alimentados com o disponível no ambiente da propriedade agrícola, e o peixe geralmente 

serve de subsistência dos agricultores e o lazer. Semi-intensiva: Assim como a anterior, mas 

necessita de mais investimento, pois se utiliza a adubação e calagem do reservatório, que pode 

ser natural ou artificial. Intensiva: nesta modalidade exige-se um investimento maior, tanto na 

construção dos tanques e viveiros, como para a aquisição de rações balanceadas para a 

alimentação dos peixes. Superintensiva: nesta modalidade a água dos tanques é trocada 

constantemente proporcionando melhor oxigenação, pois são criados peixes em sistemas de 

superpopulações. 

 Conforme Rosa (1996), as principais técnicas de cultivo da piscicultura são o 

Monocultivo: atividade que se cultiva apenas uma espécie, podendo ser esta carpa, tilápia, 

truta, catfisch entre outros. Bicultivo: atividade que se cultiva duas espécies, com o mesmo 

hábito alimentar, como as carpas e tilápias, tilápias e traíras, entre outras combinações. O 

Policultivo: atividade que consiste no cultivo de espécies de hábitos alimentares diferentes 
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num mesmo viveiro, tendo como finalidade um maior aproveitamento do ambiente aquático, e 

controle da reprodução de uma espécie através de um predador carnívoro, como o bagre. 

O sucesso da piscicultura depende em grande parte da escolha do local a ser 

desenvolvido o projeto (Figura 6 e 7). Por isso, diversos fatores de infra-estrutura devem ser 

considerados e analisados antes de sua implantação. Quanto aos fatores biológicos devemos 

observar principalmente a água em termos de quantidade e qualidade, o solo, a topografia do 

terreno e os fatores climáticos. A quantidade de água disponível determina a população de 

peixes a serem estocados, porém, se a qualidade da água estiver fora dos limites requeridos 

pela espécie a ser cultivada, não haverá uma resposta eficiente em termos de crescimento e 

engorda. Quanto à sua origem, as águas de nascentes são as mais recomendadas para a 

piscicultura devido a sua qualidade superior. As águas de rios, riachos e reservatórios também 

podem ser utilizadas, porém deve-se ter um cuidado maior devido à poluição e à presença de 

outros peixes. As águas de poço não são indicadas por serem pobres em oxigênio e seu custo 

de captação e bombeamento ser muito grande. A quantidade mínima de água necessária para a 

criação de peixes deve ser tal que permita encher os tanques e viveiros em pouco tempo e 

mantê-los com o nível de água constante durante todas as épocas do ano. Essa quantidade vai 

depender muito da região em razão das diferenças de infiltração e evaporação, mas pode se 

considerar um caudal mínimo de 10 litros/s para cada hectare de área inundada. Caso o solo 

tenha excelente potencial de retenção de água, um caudal de 5 litros/s/ha durante todo o ano é 

suficiente (AMBIENTE BRASIL, 2008). 

 

 

Figura 6: Paisagem com relevo impróprio para a prática da piscicultura 
Fonte: (BARD, J.; KIMPE, P.; LEMASSON, J.; LESSENT, P. Mnual de piscicultura para a América e a África 

troopicais. França: Centre Technique Forestier Tropical, 1974. p.34). 
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Figura 7: Paisagem com relevo apropriado para a prática da piscicultura 
Fonte: (BARD, J.; KIMPE, P.; LEMASSON, J.; LESSENT, P. Mnual de piscicultura para a América e a África 

troopicais. França: Centre Technique Forestier Tropical, 1974. p.34). 
 

A melhor água a ser utilizada no abastecimento de um viveiro è aquela que é 

proveniente de um riacho, pois a de um ribeirão embute gastos com estrutura para controlar a 

turbulência. A água deve abastecer o tanque sempre com a força da gravidade e nunca usando 

bombas. No entanto, deve ser observado que na maioria dos casos os riachos são utilizados 

como fonte de alimentação para agricultura, com cultivos que recebem pulverizações de 

agrotóxicos, ou recebem esgotos domésticos e industriais, portanto, não sendo mais uma fonte 

válida e de qualidade de água para a piscicultura (SCHMIDT, 1988).  

A melhor água é aquela que apresenta uma coloração esverdeada, o que indica riqueza 

de microorganismos. A temperatura também é fator determinante, pois é através dela que o 

piscicultor determinará o tipo de peixe que vai cultivar. As quantidades de oxigênio, gás 

carbônico, nitrogênio, fósforo e cálcio dissolvidos no pH da água também são fatores 

fundamentais para serem observados para que haja um piscicultura de qualidade e 

rentabilidade (SCHMIDT, 1988). 

Segundo Bard (et all, 1974), o viveiro (tanques ou lagoas) é um recinto com água que 

pode ser enchido facilmente, e despejado conforme as necessidades da piscicultura, devendo 

ser construído próximo de um fornecimento de água, em um terreno apropriado, afim 

favorecer o desenvolvimento do peixe. A água deve existir em quantidade durante o ano todo 

para encher os viveiros e compensar as perdas provocadas pela evaporação, e ter qualidade, 

sendo transparente, tendo boa cor e temperatura. A qualidade da água esta relacionada com a 

química, que è produzida pelo uso do solo pelos humanos, ou trazida pelas chuvas, na 

lavagem do terreno e a natureza, ou cobertura florestal do terreno. O solo do terreno deve ser 
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argiloso, ou no mínimo conter argila com areia e humos, os solos arenosos ou rochosos não 

convém à piscicultura. Outro fator fundamental é a topografia do terreno, pois é o relevo que 

vai determinar os tipos de viveiros (Figura 6, 7, e 8) mais adequados. O terreno deve ter um 

declive suficiente para transpor facilmente a água dos viveiros. 

A topografia também é um fator importante. A topografia do terreno a ser estabelecida 

deve ser de preferência plana a fim de facilitar e baratear os custos de remoção de terra para a 

construção de tanques. O abastecimento de água deve ser feito preferencialmente por 

gravidade, estando a área de captação num nível acima do local escolhido para os tanques. Se 

as condições do terreno não permitir isto, deve-se optar pela construção de reservatórios ou 

mesmo de uso de bombas hidráulicas. O terreno deve apresentar aproximadamente 5% de 

declividade como condição ideal para abastecimento e drenagem dos tanques por gravidade 

(AMBIENTE BRASIL, 2008). 

 

 

Figura 8: Representação de viveiros: 1 – Tanque de derivação; 2 – Tanque de barragem  
Fonte: (BARD, J.; KIMPE, P.; LEMASSON, J.; LESSENT, P. Manual de piscicultura para a América e a África 

tropicais. França: Centre Technique Forestier Tropical, 1974. p.34). 
 

 

Também se deve levar em conta os fatores físicos, químicos biológicos e a disposição 

topográfica da água. Nos aspectos físicos a piscicultura deve estar atento a coloração, 

turbidez, transparência, pressão atmosférica e temperatura adequadas. A temperatura é um dos 

fatores mais importantes, porque interfere no metabolismo dos peixes e nas reações 

biológicas, como a fotossíntese. Também quanto maior a temperatura, menor a taxa de 
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oxigênio dissolvido na água. Aos fatores químicos dos Sais e nutrientes como: nitrogênio, 

amônia, fósforo, etc., o pH e oxigênio dissolvido. O oxigênio é indispensável a quase todas as 

funções vitais. Como fonte de oxigênio tem o próprio vento que agitando a superfície da água 

faz com que esta absorva oxigênio do ar, e a fotossíntese. E fatores biológicos como matéria 

orgânica, que quando em excesso leva a uma oxidação bacteriana que remove o oxigênio da 

água; "boom" de fitoplâncton e respiração de peixes e outros organismos aquáticos. O solo é 

outro fator importante na análise do projeto. Os solos ideais para a piscicultura são os 

argilosos ou areno-argilosos (com no mínimo 30% de argila), pois são impermeáveis, 

evitando grandes perdas de água por infiltração. Outra observação em relação ao solo é seu 

pH. Caso seja muito ácido ou muito básico deve ser corrigido (AMBIENTE BRASIL, 2008). 

As características do terreno são fundamentais, e conforme sua característica se 

escolhe o tipo de viveiro a ser construído. Os viveiros de barragem são construídos com o 

desvio ou no próprio ribeirão uma represa. A alimentação da água se faz por uma ou várias 

nascentes, lençol freático ou um curso de água no qual seja possível o controle do volume da 

água. E os viveiros de derivação, são implantados em encostas de um vale e alimentados por 

água por derivação a partir de uma nascente ou curso de água principal (BARD et all, 1974). 

Para a construção dos tanques segundo Jensen e Sobrinho (1974), o agricultor deve 

escolher um terreno com declividade suave, e que não embeba muita água. Se houver na 

propriedade uma região que naturalmente alaga, ou com terreno já escavado com inclinação 

pode ser aproveitado e economizando mais. Quando não houverem áreas naturais escavadas, 

o viveiro deve ser construído tirando do centro a terra e colocando-a nas laterais, até o buraco 

alcançar as medidas de quatro a cinco palmos (0.80 a 1,00m). O viveiro deverá ter um declive 

suficiente para que a água drene suficiente no momento da captura dos peixes. As paredes do 

viveiro deverão ser compactadas para evitar infiltração. De acordo com Schmidt (1988), os 

peixes preferem os tanques de terra aos de alvenaria, pois os de terra possibilitam um 

ambiente mais próximo ao natural do peixe.  

A profundidade dos viveiros de piscicultura tanto em regiões de clima frio quanto em 

regiões de clima quente, não deve ser inferior a um metro, sendo o ideal de um metro e meio a 

dois, pois a água muito quente prejudica a produção tanto quanto a água muito fria. Nesse 

sentido, viveiros de maior profundidade como os de dois metros, possuem proporcionalmente 

maior volume, o que lhes confere a qualidade de serem termicamente mais estáveis. O sistema 

de drenagem pode ser do tipo cachimbo, ou seja, composto por tubulação de PVC e joelho 

articulado com diâmetro proporcionalmente maior que a vazão local, para que o viveiro possa 
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ser devidamente esvaziado quando necessário em qualquer tempo. A possibilidade de 

esvaziamento total e limpeza de viveiros de piscicultura são tão importantes quanto as 

limpezas de terreno para plantio das roças. Assim como as roças, os viveiros de piscicultura 

devem ser preparados antes de receberem novos alevinos,  sendo importante limpar sua bacia 

o melhor possível, retirar paus, pedras e lama orgânica e nivelar o fundo o quanto puder. Isso 

serve para diminuir a ocorrência de doenças e predadores e facilitar a colheita bem como as 

operações de monitoramento da produção e uso de redes de arrasto. Isso também garante uma 

boa qualidade de água ao longo do próximo ciclo de criação, já que a lama orgânica 

acumulada, às vezes durante anos, originária de restos de comidas, folhas mortas ou dos 

próprios dejetos dos peixes, pode poluí-la. Dessa forma, assim como nas roças, os viveiros de 

piscicultura devem ser preparados, semeados, colhidos (despescados) e novamente preparados 

para o próximo plantio (peixamento) seja com pós-larvas (“sementes”) ou alevinos (“mudas) 

(INSTITUTO SÓCIO AMBIENTAL, 2008). 

Também devem ser observadas as características dos peixes a serem criados em 

relação ao ambiente que serão submetidos. Para que uma espécie possa ser utilizada em 

cultivo, deve apresentar algumas características básicas como adaptação ao clima, 

Crescimento rápido (precocidade), reprodução no ambiente de cultivo, hábitos alimentares,  

resistência ao superpovoamento, rusticidade, e aceitação pelo mercado consumidor local ou 

regional (AMBIENTE BRASIL, 2008). 

Alimentação dos peixes pode ser feita de dois modos: naturalmente, onde os peixes 

retiram do meio ambiente formado pela água e o fundo do viveiro o seu alimento, como 

acontece quando eles vivem nos rios ou lagoas, e de forma artificial, quando se usa ração ou 

forragens, conforme a espécie cultivada. A primeira forma é mais utilizada em criações 

extensivas, sendo que a produção só alcança um nível satisfatório se forem tomados os 

devidos cuidados na adubação dos viveiros, para que haja fartura de alimentos naturais. Nas 

criações semi-intensivas a alimentação natural deve ser suplementada pela artificial para 

haver alimento em quantidade para que os peixes possam desenvolver adequadamente. Nas 

culturas intensivas e superintensiva, a alimentação à base de ração é a mais indicada, pois 

como a água possui rápida renovação para manter o nível do oxigênio, o alimento natural do 

peixe é ameaçado, sendo necessária sua reposição (SCHMIDT, 1988). 

A alimentação de peixes, pela sua natureza complexa, ampla e abrangente, é assunto 

que obriga à discussão de diversos aspectos ligados direta ou indiretamente ao tema das 

espécies. A diversidade de espécies existentes indica uma correspondente diversidade de 
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hábitos alimentares, com todas as suas particularidades e, como conseqüência, a existência 

de diferentes exigências nutricionais. Para as condições do Brasil é de toda a conveniência 

que sejam escolhidas espécies para o cultivo intensivo com regimes alimentares do tipo 

planctófago, herbívoro e onívoro, em virtude de não exigirem teores de proteína elevados e 

aceitarem facilmente a alimentação artificial. Em outras palavras, estas espécies estão 

situadas nos primeiros degraus da cadeia trófica ou alimentar. Sob o ponto vista nutricional, 

um alimento deve ser considerado quanto aos seus principais elementos nutritivo, ou seja, a 

proteína, os carboidratos e as gorduras e também quanto ao seu valor energético, necessário 

ao pleno desenvolvimento das funções vitais do peixe, como crescimento, locomoção e 

reprodução. Em sistemas semi-intensivos e intensivos, o fornecimento de alimentação 

suplementar é de fundamental importância para a engorda dos animais. Esta alimentação 

pode ser feita através de ração balanceada ou uso de sub-produtos agrícolas. Para estes 

últimos pode se utilizar restos de alimentos como frutas e verduras, desde que não estejam 

em estado de fermentação. A ração balanceada em sistemas semi-intensivos para 

carnívoros e onívoros, deve conter respectivamente:  Proteína bruta: 45% (carnívoro) - 34% 

(onívoro); Gordura: 12%(carnívoro)  - 6% (onívoro); - Carboidrato: 25% (carnívoro)  - 

40% (onívoro);  Fibra: 2,5% (carnívoro)  - 4% (onívoro); Cálcio: 2% (ambas); Fósforo: 

0,7% (ambas) (AMBIENTE BRASIL, 2008). 

Quando os peixes estiverem em tamanho e peso adequado deve ser feito a despesca, 

que consiste em retirar os peixes dos tanques. Alguns cuidados devem ser adotados como 

esvaziar o tanque para que este fique com pouca água, observando que não se deve secar 

totalmente o viveiro ou só deixar a lama, pois resultará em dificuldades na operação de 

pesca e perdas de peixe. Deve ser usada uma rede de arrasto ou tarrafa no restante d’água 

para pegar os peixes. Quanto a hora mais favorável à pesca, é preferível a noite, o início ou 

fim do dia e os dias de chuva. Os peixes devem ser manipulados com grande cuidado para 

evitar feridas que prejudicam o processo de conservação eventual (AMBIENTE BRASIL, 

2008). 

Além de se analisar os fatores ecológicos na implantação do cultivo de peixes, os 

aspectos econômicos também merecem atenção. Podem ser analisados por custo de 

propriedades, uso de água, mão-de-obra, transporte, materiais e serviços, disponibilidade de 

insumos, como adubos, alimentos suplementares, como restos vegetais e animais da 

propriedade, custos fixos e variáveis, custo de energia, distância dos mercados 

consumidores, vias de acessos existentes, financiamentos, política de utilização de recursos 
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naturais, etc. O tamanho do empreendimento dependerá do volume de produção e do tipo 

de sistema adotado, como já foi mencionado anteriormente. Também é interessante 

conhecer as tendências ou planos de desenvolvimento para a região em questão, pois não 

será prudente escolher um local numa área em que uma futura atividade industrial possa 

causar poluição na água, no ar ou possa se estabelecer um denso povoado. Para implantar a 

criação de peixes conforme os conhecimentos adquiridos e assimilados com as experiências 

da história da atividade da piscicultura, o interessado tem que levar em conta os fatores da 

geografia local, com o conhecimento geológico dos solos, da hidrologia, relevo, ângulos de 

escoamento de água entre outros; conhecimentos do clima, como médias de temperatura e 

pluviosidade, conhecimentos biológicos para manejo de espécies, conhecimento de 

limnologia, ictiologia e ecologia (AMBIENTE BRASIL, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martin Stabel Garrote  
A rede sociotécnica da piscicultura: desenvolvimento e meio ambiente no município de 

Blumenau-SC. 

85 

 

85 
 

4 A CONFIGURAÇÃO DA REDE SOCIOTÉCNICA DA PISCICULTU RA NO 

TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU 

 

A atividade da piscicultura chega ao Brasil impulsionado pelos programas da FAO, 

instalação do CERLA, e políticas públicas concretizadas em pontos do país de 

desenvolvimento agrícola do pequeno produtor. No sul do Brasil a atividade inicia a se 

desenvolver a partir da década de 70. Neste período ocorre uma reformulação nas práticas de 

organização dos setores produtivos do país, surgindo ministérios, secretarias, entre outras 

agências que foram desenvolvendo o setor agrícola, e durante essa história, desenvolve-se a 

atividade da piscicultura, como uma atividade que passaria a complementar as atividades do 

pequeno produtor catarinense, gerando alimento de qualidade, aumento de valor na produção 

da propriedade e/ou ganho com a venda da produção para os demais ramos que passaram a 

estar associados à atividade da piscicultura. Neste período, a atividade da piscicultura passa a 

ser fomentada e realizada no território do município de Blumenau, caracterizando novos 

elementos materiais e simbólicos à região.  

Com este capítulo buscaremos identificar a configuração da rede sociotécnica de 

piscicultura em Blumenau, conhecendo sua história em Santa Catarina, identificando os 

fatores que promoveram a formação e o desenvolvimento da atividade da piscicultura no 

território de Blumenau, os atores e compreender como eles negociam como ator-rede no 

território. Também buscaremos compreender como a rede sociotécnica de piscicultura e a 

atividade em si, durante seu processo de formação e desenvolvimento passou a influenciar o 

desenvolvimento e o meio ambiente do território do município de Blumenau.  

Desta forma organizamos o capítulo em três partes. Na primeira, “A atividade da 

piscicultura em Santa Catarina: gerando as bases para a formação e desenvolvimento da rede 

sociotécnica no território de Blumenau” será compreendida a história da atividade da 

piscicultura no sul do Brasil, vinculada ao desenvolvimento agrícola em Santa Catarina. Na 

segunda parte “Formação e desenvolvimento da rede sociotécnica de piscicultura”, será 

descrito a história da atividade no território de Blumenau, apresentando os atores e como eles 

durante o processo foram negociando, inovando e possibilitando o desenvolvimento da 

piscicultura no território do município de Blumenau. Na terceira parte “Desenvolvimentos e 

influências no meio ambiente do território do município de Blumenau” vamos apresentar os 

desenvolvimentos gerados pela rede e atividade, e como a rede e a atividade influenciam 
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positivamente e negativamente a qualidade ambiental do território do município de 

Blumenau.  

 

 

4.1 A ATIVIDADE DA PISCICULTURA EM SANTA CATARINA: GERANDO AS 

BASES PARA A FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE SOCIOTÉCNICA NO 

TERRITÖRIO DE BLUMENAU. 

 

No Sul do Brasil os primeiros registros sobre o cultivo de espécies aquáticas de água 

doce, são da época do início do povoamento europeu no território, mas foram experiências 

particulares e não obtiveram sucesso. Desde o início da colonização na região sul do Brasil do 

século XVII até a primeira metade do século XX, as relações sociotécnicas com organismos 

aquáticos predominavam no campo da pesca. A criação de organizamos aquáticos em 

ambientes artificiais teve diversas experiências a partir da colonização alemã em 1830. Os 

alemães, poloneses, prussianos que tinham em seu conjunto de conhecimentos um domínio 

sobre o meio natural e biodiversidade européia, passando assim a adaptar seus conhecimentos 

as características do território natural e biodiversidade do sul do Brasil. Mas as tentativas com 

a fauna nativa não geraram experiências positivas. Apenas com a introdução da carpa no 

início do século XX, que a piscicultura passa a ser mais praticada em algumas colônias, uma 

vez que o conhecimento do cultivo da carpa já era de domínio do colono europeu. Bastaria 

adaptar os conhecimentos a nova realidade territorial, com o conhecimento das qualidades do 

solo, da água, do clima da região, a tecnologia chinesa e européia, para que houvesse os 

fatores que passariam a permitir o desenvolvimento da piscicultura.  

Uma das primeiras iniciativas de implantação da piscicultura no sul do Brasil é 

atribuída ao cientista limnologista alemão Hermann Kleerekoper, que em 1942, desenvolveu a 

reprodução de peixes rei, com o objetivo de re-repovoar a Lagoa dos Quadros no Rio Grande 

do Sul. (POLI; GRUMANN; BORGHETTI, 2000). Mas somente a partir da segunda metade 

do século XX que a piscicultura passa a ser desenvolvida e a gerar uma produção significante, 

principalmente nas regiões que receberam a cultura européia, presente nos municípios de 

Blumenau, Joinville, Porto União e outras cidades.  

Na região do Vale do Itajaí a atividade ocorreu isoladamente, principalmente em 

alguns casos nas colônias alemãs e italianas, na região do Alto e Médio Vale do Itajaí. Até o 

final da década de 1970 não houve na região sul, assim como em Santa Catarina, no Vale do 
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Itajaí e em Blumenau, experiências positivas com a piscicultura. Essa situação perdurou até 

que um conjunto de fatores combinados possibilitou o desenvolvimento e o crescimento da 

prática da piscicultura, tornando o Estado de Santa Catarina, região do Vale do Itajaí, e o 

Município de Blumenau, importantes atores na adoção, implantação e no desenvolvimento da 

atividade no Brasil. (SOUZA FILHO, et all, 2004).  

Até finais da década de 1970, no sul do Brasil a atividade da piscicultura era 

emergente, inicialmente desconhecida dos produtores, técnicos e universidades da região, foi 

aos poucos ganhando praticantes, conforme surgiram medidas, ações, instrumentos e 

instituições criadas para reforçar e ampliar o desenvolvimento da piscicultura, como pacote de 

desenvolvimento da agricultura no Brasil. Neste período houve a criação EMBRATER em 

substituição ao sistema ABCAR, com implantação das filiadas EMATER, nos três estados do 

sul. A criação da EMBRAPA integrando e/ou reforçando os sistemas estaduais de pesquisa, 

assim como os institutos de planejamento agrícola dos estados, entre outros. Em Santa 

Catarina foi instalando o serviço de extensão pesqueira a ACARESC, postos e estações de 

piscicultura em vários municípios. As universidades, principalmente através dos Centros de 

Ciências Agrárias e de Biologia, com criação de Departamentos de Aqüicultura, iniciaram-se 

na área da piscicultura na década de 80. De 1970 ao final dos anos 80, portanto, a aqüicultura 

instalou-se na região sul embalado pelo modelo desenvolvimentista reinante no país (POLI, 

GRUMANN, BORGHETTI, 2000). 

A piscicultura foi fomentada e passou a desenvolver a partir dos anos 80 em Santa 

Catarina por através da organização do setor agrícola e das políticas públicas internacionais e 

nacionais implantadas a partir de 1970.  Desde a constituição e formação política do Estado 

de Santa Catarina na República do Brasil, o novo governo do Estado teve como preocupação 

a organização da atividade agrícola do novo território. A preocupação com a organização da 

produção agrícola em Santa Catarina inicia em 1895, de forma isolada, para trabalhos em uma 

só cultura. A pesquisa agrícola catarinense percorreu um longo trajeto até o momento 

presente, e tem sob sua responsabilidade não só a geração de tecnologia em todos os produtos 

de importância econômica, social e ecológica para o Estado, mas a sua difusão (SANTOS, 

ICHIKAWA, CUNHA, 2000).  

A trajetória da organização da atividade agrícola em Santa Catarina é bem 

caracterizada através de períodos. Durante os últimos períodos dessa história é que surge a 

atividade da piscicultura, e ela passa a ser difundida em todo o Estado pelos organismos 

estatais. Segundo Santos, Ichikawa e Cunha (2000), antes da piscicultura surgir organizou-se 
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o setor agrícola, período correspondente aos anos 1895 a 1911. Esse período caracteriza-se 

basicamente na trajetória da Estação Agronômica do Estado, criada pelo Governo Estadual 

em Rio dos Cedros, que na época pertencia município de Blumenau. A criação da Estação 

Agronômica foi motivada pelas exigências decorrentes dos problemas que enfrentavam os 

produtores de fumo da região, na condução de suas lavouras, no acondicionamento do fumo e 

na sua conservação para exportação. Posteriormente a Estação foi transferida para a capital do 

Estado. As atividades da Estação Agronômica se estenderam até 1911, quando inicia uma fase 

de decadência até ser extinta em 1920 (SANTOS; ICHIKAWA; CUNHA, 2000). 

A partir de 1930 até a década de 50 ocorre a estruturação de várias estações 

experimentais pelo Ministério da Agricultura. Neste período o Ministério assumiu 

praticamente toda a pesquisa agrícola no Brasil a partir de políticas e diretrizes agrícolas em 

nível nacional. Nessa fase, foram criadas três estações experimentais em Santa Catarina: a de 

Lages, em 1934, voltada exclusivamente para a área animal; a de Perdizes, hoje município de 

Videira em 1936; a de Rio Caçador, hoje município de Caçador, em 1937, para pesquisas na 

cultura do trigo. Em 1943, o Ministério da Agricultura criou a Subestação de Enologia de 

Urussanga, no sul do Estado, para trabalhos com vitivinicultura (SANTOS; ICHIKAWA; 

CUNHA, 2000). 

No início dos anos 60, conforme Santos, Ichikawa e Cunha (2000), o governo estadual 

passa a intervir analisando o setor agrícola através da administração do Ministério da 

Agricultura, na condução da pesquisa local. Esta tomada de posição concretizou-se na 

organização de subestações de pesquisa em Rio do Sul e Jaguaruna. Marcou esse período, 

principalmente, a concepção e operação da Rede Experimental Catarinense, que consistiu em 

um acordo informal entre todas as estações de pesquisa para definir a programação técnica e a 

distribuição de recursos financeiros. Participavam da rede, ainda, a Associação de Crédito e 

Assistência Rural de Santa Catarina (ACARESC), os postos agropecuários do Ministério, 

colégios agrícolas, prefeituras, cooperativas e outras entidades. 

A partir de 1970, instaura-se um novo período na pesquisa agropecuária em Santa 

Catarina. É durante essa fase que a atividade da piscicultura passa a ser encarada como uma 

opção para o pequeno produtor catarinense. Inicialmente houve a passagem de todas as 

estações experimentais pertencentes ao Ministério da Agricultura à jurisdição do Instituto de 

Pesquisas e Experimentação Agropecuária do Sul (IPEAS), em consonância com a política de 

descentralização adotada pelo Ministério. Nessa época foi criada a Estação Experimental de 

São Joaquim, com pesquisas voltadas à área de fruticultura, especialmente a maçã. As 
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atribuições das estações foram revistas e redimensionadas, até mesmo as da recém-criada 

Estação Experimental de Chapecó, posto agropecuário que funcionava desde 1948. Dessa 

forma, até 1975, a estrutura da pesquisa agrícola no Estado de Santa Catarina era composta 

por três estações pertencentes ao Governo do Estado: São Joaquim, Jaguaruna e Rio do Sul. 

Havia cinco estações vinculadas ao Ministério da Agricultura/IPEAS: Caçador, Videira, 

Lages, Urussanga e Chapecó (SANTOS; ICHIKAWA; CUNHA, 2000). 

Na década de 1970 houve criação da Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária – 

EMPASC em outubro de 1975. A EMPASC absorveu as estações ligadas ao Ministério da 

Agricultura, assim como as estações pertencentes ao Governo do Estado, com a competência 

de coordenar e executar a pesquisa agrícola estadual. Após quinze anos de existência, a 

EMPASC foi extinta em 1991, como resultado de uma reforma administrativa do Governo 

Estadual, e concretizou-se na fusão das estruturas estaduais de pesquisa: a EMPASC, a 

extensão rural ACARESC, a extensão da pesca ACARPESC e a extensão apícola IASC. Na 

década de 90, ocorre a fusão destas entidades, sendo instituída a Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A - EPAGRI. Essa fusão tinha por 

objetivos a racionalização de recursos e o “enxugamento da estrutura” do Governo do Estado 

(EPAGRI, 1993; SANTOS, ICHIKAWA, CUNHA, 2000). 

Antes da criação da EPAGRI, a partir 1968, a piscicultura foi incentivada como 

atividade econômica para o desenvolvimento regional com o assessoramento da Associação 

de Crédito e Assistência Pesqueira de Santa Catarina – ACARPESC, que iniciou a primeira 

atividade sistêmica de assistência técnica e extensão para o desenvolvimento da atividade e 

desenvolvimento das regiões rurais de Santa Catarina (SOARES, 2003; ROSA, 1996). 

Segundo Souza Filho, Schappo, Tamassia, (2003), a piscicultura é iniciada em Santa Catarina 

na década de 70, através da ACARPESC com a instalação de experimentos em vários 

municípios até final da década de 80, seguido pela ACARESC que passou a realizar extensão 

piscícola e posteriormente, foi implantado pela EPAGRI na década de 90 e 2000 através do 

programa de profissionalização de piscicultores, que teve como objetivo criar uma alternativa 

de renda para o pequeno produtor rural do interior catarinense. 

Segundo Souza Filho et all (2002), entre 1970 a 1980, diversos modelos de práticas na 

atividade da piscicultura, com características não propícias as realidades socioculturais e 

naturais do Estado, foram sendo instaladas, testadas e modificadas, e aos poucos adequando-

se ao território. Mas foi a partir de 1990, com as atividades realizadas pela EPAGRI que a 

prática da piscicultura passou a considerar as características do território e a atividade passou 
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a ser realizada por um número razoável de produtores no Estado, elevando a produção 

conforme o que ilustra a tabela a seguir:  

 

 

Tabela 1: Produção de peixes de água doce em Santa Catarina entre 1983-1994. 
Fonte: (Instituto de Planejamento e Economia Agrícola de Santa Catarina, 1996, p.12). 

 

Observando a tabela, a década de 80 representou a fase de difusão das técnicas e 

procedimentos para realizar a piscicultura, possuindo um gradual aumento de municípios 

atingidos e produção. No início da década de 1990 a atividade demonstrou uma estabilidade 

com lento crescimento, tanto em números de pisciculturores, como municípios atingidos pela 

EPAGRI, mas crescente na produção do pescado.  

De acordo com o IPEASC - Instituto de Planejamento e Economia Agrícola de Santa 

Catarina (1996), historicamente, a espécie com maior participação na produção tem sido a 

carpa comum, chegando a representar, por exemplo, em 1987, 82% do pescado cultivado no 

estado. As tilápias situaram-se em segundo lugar, com 13% naquele ano. Em 1994, a 

produção estava caracterizada conforme se apresenta na tabela abaixo. 

 

 

Tabela 2: Produção catarinense por espécie cultivada em 1994. 
Fonte: (Instituto de Planejamento e Economia Agrícola de Santa Catarina, 1996, p.13). 
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Santa Catarina durante os anos 90 passou a ter maior necessidade de produção de 

alevinos considerados de boa qualidade, sendo de fundamental destaque as instituições 

oficiais do governo federal e estadual e prefeituras municipais, em piscigranjas e unidades 

particulares. Na região do Vale do Itajaí, aparece apenas em Timbó a Fundação de 

Piscicultura Integrada do Vale do Itajaí – FUNPIVI, como pode ser observado na tabela 

(Tabela 3) a seguir, que apresenta as unidades piscícolas e suas localidades (INSTITUTO DE 

PLANEJAMENTO E ECONOMIA AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA, 1996). 

 

 

Tabela 3: Estações e postos de produção de alevinos em Santa Catarina déc. 90. 
Fonte: (Instituto de Planejamento e Economia Agrícola de Santa Catarina, 1996, p.14). 

 

Com a criação da EPAGRI na década de 90, e do programa de profissionalização de 

piscicultores, foi realizado no Estado uma política que teve como primeiro objetivo criar uma 

alternativa de renda para o pequeno produtor rural catarinense, e posteriormente como, a 

partir de 2001, com a proliferação dos pesque e pague, a atividade mostrou ser muito mais 

que uma mera alternativa de renda, revelando-se um segmento de muita importância, pois 

geraram possibilidades de aproveitamento de áreas e dos resíduos orgânicos, os dejetos, a 

utilização de mão-de-obra familiar e um bom retorno financeiro por capital investido, 

impulsionando simbolicamente boas razões para ser adotada a atividade na propriedade rural. 
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A atividade passou a favorecer o surgimento e crescimento de outras atividades, como as de 

indústrias de rações, equipamentos e outros insumos, além das de processamento de pescado e 

transporte de peixes vivos (SOUZA FILHO, SCHAPPO, TAMASSIA, 2003). 

A partir do surgimento da EPAGRI, e dos programas de extensão rural, entre eles o da 

piscicultura, a atividade passou a ser implantada e moldada conforme as características 

simbólicas e materiais do território. Através da extensão rural, a atividade vem buscando ser 

realizada levando em conta a utilização do solo e da água, localização adequada para a 

instalação dos viveiros, manejos e práticas adequadas aos cultivos, adequando os atores da 

atividade a legalização ambiental, conformando a atividade com as orientações da Secretaria 

de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura e da Secretaria do Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente, através da FATMA e outras entidades (SOUZA FILHO, 

SCHAPPO, TAMASSIA, 2003). 

De acordo com Souza Filho, Schappo, Tamassia, Bhorchadt (2002), a piscicultura 

desenvolveu-se a partir de um conjunto de peças que foram encaixando-se, de matérias e 

entidades que foram sendo mobilizadas e deslocadas, de atores que foram assumindo 

determinados papeis interligando-se em uma rede. Desta forma a atividade passou a ter 

suporte para promover no território características materiais e simbólicas. E desta forma 

passou a ser uma prática de sucesso na pequena propriedade do catarinense.  

Com o aumento na produção, buscou-se uma adaptação às condições naturais e 

socioculturais do território e associado a isso, houve um crescente interesse na busca de novos 

conhecimentos nas Universidades e o surgimento de novas tecnologias que favoreceram a 

prática em todo o estado. Desenvolve-se uma piscicultura orgânica associada principalmente a 

suinocultura, passando a caracterizar a pratica da atividade na região (SOUZA FILHO et all, 

2002). 

Na década de 90 houve uma escalada na produção e consumo de peixes, motivada 

pelo aumento da oferta de insumos para a produção de alevinos, rações, equipamentos, etc., e 

por fatos como profissionalização de produtores, políticas de construção de açudes para 

mitigar os efeitos das estiagens ocorridas no período e veiculação nos meios de comunicação 

dos benefícios à saúde pelo consumo de pescado. Com o intuito de aumentar a renda do 

produtor e diminuir os custos de produção, surgiu o “modelo catarinense de piscicultura”, 

baseado no aproveitamento de resíduos orgânicos da propriedade rural, como dejetos de 

animais e restos de culturas. Este modelo nasceu do trabalho conjunto de produtores, 
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profissionais e entidades ligadas à atividade, e foi se difundindo rapidamente por todo o 

estado (SOUZA FILHO, BORCHARDT, CARVALHO JR, HERZOG, 2004). 

Segundo o Instituto de Planejamento e Economia Agrícola de Santa Catarina (1996), o 

modelo catarinense de piscicultura que vem sendo desenvolvido desde a década de 1990 está 

baseado no sistema semi-intensivo de produção, consorciado ou integrado com outras 

explorações agropecuárias. Foi pensado no baixo custo para o produtor e no sentido de 

proporcionar reciclagem de matéria orgânica, dos produtos e subprodutos nas propriedades 

rurais. Esse modelo passou a ser adotado com bons resultados na criação de peixes. 

Destacam-se neste sistema a integração suíno/peixe e ave/peixe, em decorrência do elevado 

estágio tecnológico já alcançado pela suinocultura e avicultura catarinenses. No sistema 

predomina o policultivo de várias espécies de peixes com hábitos alimentares diferentes, 

possibilitando o aproveitamento de toda a cadeia alimentar nos viveiros, pela adoção ou não 

de suplementação alimentar com subprodutos da propriedade e/ou rações.  

Mas o modelo de integração de produção, que passou a ser chamado de Modelo 

Catarinense de Piscicultura, passou a gerar inúmeros problemas ambientais, sendo que, em 

1992, a atividade foi colocada sob suspeita, com a interdição de unidades de cultivo no 

Lajeado São José, em Chapecó, em razão do lançamento de efluentes na bacia da região, o 

que, pela legislação ambiental vigente, era proibido. Pouco depois surgiram denúncias por 

todo o Estado que apontava a piscicultura como atividade potencialmente poluidora. Desde 

então, vêm-se buscando tecnologias que visem minimizar os impactos causados pela atividade 

no meio ambiente. Nesta área, devem ser destacados os esforços da EPAGRI, que, com o 

trabalho de seus técnicos, como o “Modelo Alto Vale do Itajaí de Piscicultura” e as pesquisas 

realizadas no Centro de Pesquisas para a Pequena Propriedade – CEPAF, além da criação do 

Centro de Desenvolvimento em Aqüicultura e Pesca – CDAP, vem contribuindo para que a 

piscicultura volte a ser uma atividade integrada sem prejudicar o meio ambiente, 

principalmente no Alto Vale e Oeste do Estado (SOUZA FILHO, BORCHARDT, 

CARVALHO JR, HERZOG, 2004). 

Segundo o Instituto de Planejamento e Economia Agrícola de Santa Catarina (1996), 

outro sistema de produção piscícola realizado com consórcio no Estado é a rizipiscicultura, 

que consiste na criação de peixes na área de cultivo de arroz. Este sistema não alcançou 

sucesso expressivo, mas o Estado dispõe de um potencial superior a 100 mil hectares 

utilizados para a rizicultura, dos quais se acredita que até 10% podem ser utilizados no 

consórcio. Este sistema, além de possibilitar a produção de peixes a baixo custo, minimiza a 
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utilização de defensivos agrícolas no cultivo do arroz, colaborando com a preservação 

ambiental. 

A atividade da piscicultura foi configurando-se nas pequenas propriedades rurais, e os 

proprietários passaram a ter mais ganho nas suas atividades, comercializando produção da 

piscicultura na sua propriedade. Predomina no Estado o cultivo de tilápia e carpas. A 

comercialização, quase sempre sem a presença de intermediários, passou a favorecer o 

produtor na obtenção de preços justos pelo produto. Existem ainda as propriedades que 

possuem produções voltadas à prática dos pesque–pague, empreendimentos turísticos que 

oferecem uma estrutura de lazer aliada a uma eficiente forma de comercialização da 

produção, situação através da qual o produtor agrega valor ao seu produto, obtendo uma 

maior lucratividade. (SOUZA FILHO; SCHAPPO, TAMASSIA, 2003). 

A prática da piscicultura promoveu a configuração de uma rede sociotécnica por haver 

incentivo como crédito abundante, alevinos em quantidade (produzidos em estações públicas), 

terra disponível, recursos hídricos parecendo infinitos e, principalmente a despreocupação 

com os aspectos ambientais. A década de 90 incluiu também um período de adaptação dos 

produtores com as diferentes práticas de cultivo e da lida com organismos aquáticos. O 

treinamento de professores em todos os níveis, de extensionistas e pesquisadores e a 

readequação das grades curriculares em todas as escolas técnicas sobre aqüicultura no Estado. 

A introdução de espécies de toda ordem sem a preocupação com a origem, com a qualidade 

genética e, sobretudo sem os cuidados sanitários necessários. Com a instalação das estações 

de pesquisa e de produção de alevinos e o apoio financeiro, com recursos internos e externos, 

a um grande número de projetos de pesquisa, importantes na formação da comunidade 

científica da região. Toda essa situação amparada por um sistema de subsídios encontrou-se 

no final início da década de 2000 imersa na recessão econômica. A renda agrícola diminuiu, 

via aumento dos custos de produção e insuficiente produtividade. A crescente exigência dos 

mercados, cada vez mais competitivos e exigentes, reduziu as possibilidades de uma 

agricultura familiar sem os necessários fatores de produção ajustados a nova realidade 

econômica. Se por um lado essa realidade também penalizou a aqüicultura, de outro, o setor 

passou a encarar a atividade com menos amadorismo e como alternativa geradora de renda 

para as propriedades rurais. Convivendo com o crédito cada vez mais caro e seletivo, as 

exigências ambientais mais rígidas e com o claro discernimento de que os recursos hídricos 

são finitos, os primeiros anos do século XXI registraram avanços maiores do que as das 

décadas anteriores (POLI, GRUMANN, BORGHETTI, 2000). 
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Durante os primeiros cinco anos deste século, a atividade da piscicultura estava 

adequada às diversidades territoriais de Santa Catarina. Os conhecimentos sobre os processos 

haviam sido ensinado através da extensão aos produtores, e a criação de uma lagoa na 

propriedade passou a ser um habito que simbolicamente vem tornando-se indispensável para o 

bem estar do proprietário. Em 2003, conforme Adamante (2005), em Santa Catarina foi 

produzido 20.900 toneladas de peixe de água doce. A produção se concentra no Vale do Itajaí, 

no Litoral e no Oeste (Figura 9). A produção é realizada em pequenas propriedades que tem a 

piscicultura como atividade complementar, sendo que na maioria dos casos o sistema de 

produção se caracteriza pelo policultivo associados a dejetos suínos. Esse sistema integrado 

predomina no Oeste de Santa Catarina e Alto Vale do Itajaí. No Médio e o Baixo Vale, a 

característica é a produção de peixes mantida com ração para suprir o mercado dos pesque e 

pague. 

 

 

 

 

Figura 9: Principais regiões que produzem peixes em Santa Catarina. 
Fonte: (SOUZA FILHO et all, 2004, p.12). 

 
 

Na atualidade, Santa Catarina é destaque no cenário nacional como um dos principais 

produtores. A atividade é realizada no Estado em pequena escala nas propriedades de âmbito 

familiar, sendo exercida como fonte de renda complementar por 17.659 produtores na 

chamada piscicultura colonial, praticantes que possuem uma produção variável, e por 4.249 

produtores na piscicultura profissional ou comercial, que são os que apresentam regularidade 

de produção. Conforme os últimos sensos do IBGE, e EPAGRI de 2006, existem em Santa 

Catarina mais de 21.908 produtores na atividade da piscicultura (EPAGRI/CEDAP, 2006 

apud SILVEIRA, SILVA, NETO et all, 2007, p.4). 

Segundo Silveira, Silva, Neto et all (2007), a piscicultura de água doce em Santa 

Catarina trabalho durante sua história com aproximadamente vinte espécies de peixes (Figura 
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10) até 2006, cada uma com maior ou menor expressão na produção, sendo que algumas ainda 

estão sendo testadas com pesquisas. As principais espécies em produção são “as carpas 

(quatro espécies), a tilápia (em suas várias linhagens) e o “catfish” (bagre americano), 

considerados de “águas mornas” (temperaturas de conforto acima de 20ºC) e, as trutas, nas 

águas frias (abaixo de 20ºC)”.  

 

 
Figura 10: Espécies produzidas com a piscicultura em Santa Catarina em 2006. 

Fonte: (SILVEIRA, SILVA, NETO et all, 2007). 

No ano de 2006 foram produzidas 21.891,5 toneladas de peixes de água doce em Santa 

Catarina, sendo 21.263,5 toneladas de águas mornas (Figura 11) e 628 toneladas de águas 

frias (Figura 12), representando em valores R$ 82.122.250,00. Esta produção se concentra nas 

regiões do Vale do Itajaí (Alto, Médio e Baixo), Planalto Serrano, Litoral Norte, Oeste 

Catarinense e, ultimamente, com sensível incremento na região Sul, nos Vales dos Rios 

Tubarão e Araranguá (SILVEIRA, SILVA, NETO et all, 2007). 

 

Figura 11: Produção da piscicultura de águas mornas por tonelada em Santa Catarina. 
Fonte: (SILVEIRA, SILVA, NETO et all, 2007). 
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Figura 12: Produção da piscicultura de águas frias por tonelada em Santa Catarina. 
Fonte: (SILVEIRA, SILVA, NETO et all, 2007) 

 

Além da carpa e da tilápia, a criação de trutas é conduzida principalmente no Planalto 

Serrano, onde se concentra o maior número de produtores. Além do valor gastronômico e 

nutricional, a presença do “ômega 3” na carne da truta torna-a mais atraente por proporcionar 

a redução do colesterol indesejado, beneficiando a saúde humana. Aliando os fatores 

gastronômicos, nutricionais e a pesca desportiva, a atividade amplia o potencial turístico da 

com positivas repercussões. A atividade de cultivo de trutas sofreu altos e baixos ao longo dos 

anos. A baixa na produção no final dos anos 90 se deveu, principalmente, à paridade do dólar 

em relação ao real (1$ = 1R$), o que possibilitou a entrada de trutas de outros países com 

preços mais baixos. Com a desvalorização cambial, a produção voltou a crescer (SILVEIRA, 

SILVA, NETO et all, 2007). 

Além das carpas, da truta e da tilápia, outro peixe que tem se destacado no cenário 

catarinense é o bagre americano ou “catfish”. Com pouco mais de dez anos desde o início dos 

cultivos (Figura 13), vem se transformando em uma alternativa interessante ao produtor, pois 

é uma das espécies incluídas na pauta de exportação da balança comercial brasileira. Tendo 

como clientes o mercado americano e o europeu, o produto é agora classificado lá fora como 

do tipo “Natural”, uma evolução na classificação mercadológica anterior, na qual era 

apresentado como do tipo “Premium”. Isto se deve à qualidade das águas catarinenses, à 

forma de cultivo e aos cuidados com o processamento. Esta nova classificação permitiu que o 

preço pago ao produtor sofresse um reajuste positivo naqueles países, compensando, em parte, 

a desvalorização cambial. Em função dos altos índices de ômega 3, dos baixos níveis de 
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gordura, da carne extremamente branca e do excelente paladar, o “catfish” se tornou o peixe 

de água doce mais consumido e com a cadeia produtiva mais importante nos Estados Unidos 

nestes últimos anos. A maior parte produzida em Santa Catarina é exportada para aquele país 

em forma de filés (19 toneladas/mês), outra, no entanto, está sendo dirigida ao mercado 

interno visando obter maiores alternativas mercadológicas. O restante da produção (peixes 

vivos) atende à pesca desportiva através dos pesque-pague (SILVEIRA, SILVA, NETO et all, 

2007). 

 

 

Figura 13: Evolução da produção (tonelada) de catfish em Santa Catarina. 
Fonte: (SILVEIRA, SILVA, NETO et all, 2007) 

 

Vem crescendo bastante é indústria de beneficiamento de peixes de água doce (tilápias 

e catfish), principalmente filés. Este mercado absorve 15% da produção. Vale ressaltar que até 

mais ou menos 10 anos atrás as indústrias litorâneas trabalhavam apenas com peixes da pesca 

extrativa marinha e não compravam peixes de água doce. A partir do crescimento da 

piscicultura de água doce, estas mesmas indústrias passaram a processá-los e a abastecer tanto 

o mercado interno quanto o externo. Ao longo do tempo, diversas novas beneficiadoras vêm 

se instalando no interior do estado, processando exclusivamente peixes de água doce. 

Algumas são de grande porte, buscando peixes em diversas regiões, outras, de pequeno porte, 

absorvendo matéria-prima local. Muitas destas processadoras foram construídas pela 

iniciativa privada, outras com o apoio das prefeituras e/ou dos governos estadual e federal 

(SILVEIRA, SILVA, NETO et all, 2007). 

O cenário catarinense da piscicultura apresenta um grande número de produtores que 

aliam a produção de peixes a empreendimentos turísticos como os pesque-pague, pousadas 

rurais e hotéis fazenda, oferecendo uma estrutura de lazer aliada a uma eficiente forma de 

comercialização. Esta modalidade de comercialização (através do lazer) é a que mais cresce 

no Estado, absorvendo em torno de 50% do peixe adulto produzido. A maioria dos 
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empreendimentos adquire o peixe vivo já no tamanho peso adequado, proporcionando 

excelente fonte de renda aos seus fornecedores. Esta linha de comercialização não tem tido 

problemas de abastecimento, tendo em vista os valores mais altos pagos ao produtor, em 

relação a outras modalidades de comercialização, obtendo, assim, preferência na entrega. 

Embora Santa Catarina apresente uma das maiores produções do país, a quantidade produzida 

ainda é escassa para o processamento industrial, e muitas das beneficiadoras estão com 

dificuldades em atingir o ponto de equilíbrio, ou seja, não conseguem processar/comercializar 

uma quantidade diária mínima que lhes permita obter lucro (diferença entre o valor recebido e 

o custo para produzir). Tal fato põe em risco a continuidade de vários destes 

empreendimentos. Um dos motivos para a pequena quantidade de matéria-prima que chega 

até a indústria são os baixos preços pagos ao produtor, quase um terço a menos do que paga o 

pesque-pague. Se não houver um realinhamento de preços, será difícil manter o sistema. O 

restante da produção (35%) é comercializado no chamado mercado local, presente nas 

propriedades, restaurantes, peixarias, supermercados, dentre outros (SILVEIRA, SILVA, 

NETO et all, 2007). 

Hoje, a atividade da piscicultura na região do Vale do Itajaí configura-se como uma 

rede composta por diversos atores humanos e não humanos (natureza, sociedade, cultura, 

ciência e tecnologia), representados pela água, peixes, produtores de alevinos, pesque-pagues, 

usuários, tradições, maquinário, indústria de maquinário e de ração, suinocultores, 

distribuidores, cientistas, técnicos, universidades, ONGs entre outros. No Médio Vale, a 

região de Blumenau foi pioneira na implantação da atividade da piscicultura e predomina na 

rede o modelo de propriedade com pesque e pague.  

 

 

 
4.2 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE SOCIOTÉCNICA DE 

PISCICULTURA 

 
  

A prática da piscicultura como a conhecemos hoje veio a se desenvolver na década de 

1980 no território de Blumenau. O surgimento da piscicultura e o seu desenvolvimento, no 

que resultou a atividade ser compreendida como uma rede sociotécnica, foi desenvolvida 

conforme fatores exógenos e endógenos. Esses fatores estão relacionados materialmente e 

simbolicamente com as características do território do município, e as políticas e programas e 
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demais ações que passaram a ser efetivados, levando a idéia da prática da piscicultura e 

enraizando ela na mentalidade coletiva do agricultor catarinense. A piscicultura inicia a 

formar uma rede sociotécnica no território de Blumenau devido sua história de implantação 

no sul do Brasil na década de 70. Desta forma ela é resultante de uma pressão externa e de 

condicionantes ou fatores internos que estão presentes no território. 

O território de Blumenau foi escolhido para desenvolver a piscicultura na região do 

Vale do Itajaí devido a um conjunto de fatores: Naturais (estar em uma Bacia Hidrográfica, a 

qualidade e quantidade de água, topografia adequada, clima adequado as espécies mais 

cultivadas, vegetação presente adequando clima e a qualidade química e física do solo, 

umidade); Sócio culturais (colonização predominante de alemães e italianos, a organização 

social e as formas de lazer, cultura da pesca, religiosidade, e o consumo do peixe na páscoa); 

as Econômicas e Políticas (pequena propriedade rural, convênios técnicos 

internacionais/estaduais/municipais, a própria história da piscicultura em Santa Catarina, a 

existência de sede de departamento de fomento a piscicultura em Blumenau, e a cidade ser 

pólo de desenvolvimento no Vale do Itajaí, a criação de estações de piscicultura vinculadas ao 

governo, de iniciativa privada, aos comércios de artefatos para a pesca, frigoríficos, lagoeiros, 

pesque e pagues, associações de piscicultores, mercados entre muitos outros).  

Os fatores naturais estão compostos por elementos abióticos e bióticos. Esses fatores 

estimularam a piscicultura e proporcionaram elementos que facilitaram à atividade se instalar 

e desenvolver na região. Blumenau é uma cidade pólo para o desenvolvimento do Vale do 

Itajaí (BOHN E FRANK, 2000), e esta inserida na mais importante bacia hidrográfica de 

Santa Catarina, a da Bacia do Itajaí (Figura 14). A bacia possui aproximadamente 15.500 km² 

(16,15% do território catarinense e 0,6% da área nacional), atualmente distribuída por 47 

municípios. A Bacia do Itajaí (Figura 15) é a maior bacia da vertente atlântica do Estado de 

Santa Catarina e sua paisagem é dividida em três compartimentos naturais: o Alto, o Médio, 

onde se encontra Blumenau, e o Baixo Vale do Itajaí. (ELETROSUL, 1994; FRANK, 

SANTOS, 2006; COMITE DO ITAJAÍ, 2009).  
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Figura 14: Localização de Blumenau na Bacia do Itajaí. 
Fonte: (PORATH, 2004) 

 

 

 

Figura 15: Bacias Hidrográficas do Estado de Santa Catarina 
Fonte: (Comitê do Itajaí) 

 



Martin Stabel Garrote  
A rede sociotécnica da piscicultura: desenvolvimento e meio ambiente no município de 

Blumenau-SC. 

102 

 

102 
 

De acordo com Meschkat (1975), na década de 1970, o governo brasileiro em parceria 

com a FAO estudou as regiões que apresentavam potenciais para instalar estações bases para 

difundir a atividade da piscicultura. No sul do Brasil, a Bacia Hidrográfica do Itajaí Açu, em 

Santa Catarina, apresentava as características naturais propícias para a piscicultura, cultivando 

carpas e tilápias. Conhecer as características naturais da Bacia do Itajaí possibilitará a 

compreensão sobre o papel do meio ambiente para a formação e desenvolvimento da rede 

sociotécnica da piscicultura no território de Blumenau. A atividade da piscicultura só foi 

possível pelo conjunto de características presentes no Vale do Itajaí, assim como em 

Blumenau. As características naturais da região do Vale do Itajaí estimularam os programas e 

políticas serem desenvolvidas na região e promoveu as bases para a instalação da piscicultura. 

O Vale do Itajaí, assim como Blumenau possuem um complexo sistema hidrológico, o 

que permitiu o desenvolvimento das atividades agrícolas, e em especial a piscicultura. O 

maior curso d'água da bacia é o rio Itajaí-Açu, que é suprido por 54 rios e ribeirões. São esses 

rios e ribeirões que proporcionam o elemento fundamental para a atividade da piscicultura, a 

água em abundância e qualidade. O rio Itajaí é formado pelo encontro dos rios Itajaí do Oeste 

e Itajaí do Sul no município de Rio do Sul. Estes rios encontram-se no município de Rio do 

Sul, onde, juntos, passam a se chamar rio Itajaí-Açu. Os principais tributários do rio Itajaí-

Açu são o rio Itajaí do Norte (ou rio Hercílio), que desemboca no rio Itajaí-Açu no município 

de Ibirama, o rio Benedito que desemboca no rio Itajaí-Açu em Indaial, e o rio Itajaí Mirim, 

que desemboca em Itajaí. Após receber as águas do rio Itajaí Mirim, o rio passa a se chamar 

Itajaí. O rio Itajaí percorre cerca de 200 km desde suas nascentes até a foz no Oceano 

Atlântico, localizada entre as cidades de Itajaí e Navegantes (FRANK, SANTOS, 2006; 

COMITE DO ITAJAÍ, 2009). 

O rio Itajaí apresenta topograficamente irregularidades que acentuam em seu leito 

longitudinal, podendo ser dividido em superior, médio e inferior. Em seu trecho superior a 

montante da cidade de Lontras apresenta Baixa Declividade, sendo 1:2000 e 1:4000, nos rios 

Itajaí do sul, e Itajaí do oeste respectivamente. O seu trecho médio entre Lontras e Blumenau 

apresenta declividades de alta à média declividade. A jusante de Lontras, em trecho de cerca 

de 16 km, a declividade apresenta-se a alta ordem de 1:60. Para jusante até atingir a cidade de 

Indaial, a declividade apresenta-se da ordem de 1:700 num trecho cerca de 50 km e entre a 

cidade de Indaial e Blumenau a declividade è da ordem de 1:400 num trecho a cerca de 15km. 

O trecho inferior a jusante de Blumenau apresenta novamente baixa declividade variando 

entre 1:10.00 e 1:15.00 (ELETROSUL, 1994).  
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A geomorfologia da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu (Figura 16) possui diversos 

e distintos aspectos conforme sua altitude. Na região do Alto Vale do Itajaí existem altiplanos 

esculpidos sobre rochas sedimentares. A erosão freqüente dos rios Itajaí do Norte e Itajaí do 

Sul tem resultado numa paisagem de forma escalonada (em degraus), devido ao desgaste 

diferenciado nos vários pacotes de rochas sedimentares. Os rios Itajaí do Oeste e do Sul têm, 

comparativamente, um poder erosivo menor que o Rio Itajaí do Norte, devido diferença na 

velocidade de escoamento. O Rio Itajaí do Norte apresenta uma velocidade de escoamento 

maior que desgasta os terrenos menos resistentes, resultando num processo erosivo mais 

intenso. No Médio Vale do Itajaí existe uma transição, onde o rio corre por dentro de rochas 

metamórficas, do Complexo Granulítico de Santa Catarina. Os afluentes do rio, neste trecho, 

se originam nas escarpas do altiplano do planalto sedimentar. Devido à topografia acidentada 

(embasamento e planalto sedimentar) os rios apresentam alto poder erosivo e transportador, 

carregando grande quantidade de sedimentos que resultam na cor turva do Rio Itajaí-Açu. A 

característica da região do Baixo Vale do Itajaí é a existência das serras litorâneas, esculpidas 

sobre rochas mais antigas do embasamento, incidindo granitos, gnaisses e outras rochas 

metamórficas. Nesta área ocorre o alargamento da planície sedimentar, onde as cotas 

altimétricas muitas vezes são inferiores a 100 metros e o escoamento é menor, sendo que o rio 

transporta apenas material mais selecionado de granulação mais fina, iniciando o processo de 

deposição e surgindo as várzeas e as planícies de aluvião. Neste percurso os materiais são 

constituídos principalmente por areia, silte e argila (PORATH, 2006).  

 

Figura 16: Geomorfologia da Bacia do Itajaí – Blumenau 
Fonte: (PORATH, 2004). 
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O abastecimento dos rios ocorre com as chuvas que alcançam em média 1.500 mm por 

ano, garantindo o abastecimento dos mananciais. Uma parte da água das chuvas vai 

diretamente para os rios e a outra infiltra no solo. Durante o ano pode ocorrer uma maior ou 

menor vazão dos rios, dependendo da quantidade de chuva (FRANK, SANTOS, 2006). A 

umidade da bacia a faz não apresentar deficiências hídricas ao longo do ano. A bacia 

apresenta uma extensa rede drenagem. Diversos trechos do rio Itajaí Açu e seus afluentes 

encontra-se em vales encaixados com alta declividade. O recurso hídrico subterrâneos, devido 

à geologia, permite sua constante reposição dos estoques de água, sendo os arenitos bons 

aqüíferos (ELETROSUL, 1994). 

Outro fator natural que estabeleceu condições para o desenvolvimento da piscicultura 

no Vale do Itajaí e território de Blumenau, além das características geológicas e topográficas 

presentes na bacia e no município, foi o clima e a presença de cobertura florestal.  

O Clima da bacia do rio Itajaí Açu é sub-tropical e na sua região de costa tropical 

úmido. No extremo oeste da bacia o clima se comporta temperado. O clima é quente e 

chuvoso, com distribuição quase uniforme das chuvas por todos os meses, devido à 

superposição de três regimes pluviométricos (tropical, frente polar com percurso oceânico e 

frente polar de percurso continental) que se confrontam na região sul do Brasil. A existência 

de altas serras a oeste e sul também influenciam no clima da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-

Açu: no inverno protegem dos ventos frios vindos do sudoeste; e no verão atuam no sentido 

de elevar a temperatura. A Leste e Noroeste as pequenas elevações e planícies são diretamente 

influenciadas pelo mar, que amenizam os altos índices térmicos. Desta forma o clima 

configura um verão quente e úmido, e inverno ameno, com chuvas ocorrendo entre 120 a 180 

dias por ano. A média da temperatura é de 21ºC, com 25,3ºC como média máxima mensal em 

Janeiro, e 17ºC como média mínima de julho a agosto. A quantidade média de chuva por ano 

varia de 1.400 mm a 1.570 mm, o que equivale a dizer que durante um ano chove uma média 

de 1.500 litros de água em cada metro quadrado de terreno. A umidade relativa do ar é em 

média 80% (ELETROSUL, 1994; FRANK, SANTOS, 2006). 

Na região da Bacia do Itajaí como em Blumenau, a piscicultura fixou-se no território 

devido à existência de inúmeras nascentes de ribeirões e de rios. A existência desses rios 

permitiu em toda a região da bacia a implantação da piscicultura, tanto na região sul através 

do ribeirão Garcia, ribeirão da Velha, Fortaleza, do Texto e o ribeirão Itoupava, sendo que é 

neste último que grande parte dos produtores piscícolas do território de Blumenau se 

concentram.  
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O território do município de Blumenau possui uma hidrologia formada principalmente 

pelos ribeirões do Garcia, da Velha, Fortaleza, Itoupava e do Testo e rio Itajaí Açu. A rede de 

drenagem de Blumenau se compõe de bacias com características muito diferentes entre si. 

Apresentam vários tipos de solos e litologias com diferentes configurações e níveis de 

cobertura vegetal, cobrindo uma topografia ora muito acidentada, ora representada por 

aluviões ou áreas mais planas, que passaram durante a colonização e desenvolvimento de 

Blumenau, estar com elevada ocupação humana e outras com baixa ocupação (PERCEBON, 

BITTENCOURT, FILHO, 2005).   

Antes de ser colonizado pelos europeus, o Vale do Itajaí assim como o território do 

município de Blumenau estava totalmente coberto pela Floresta Atlântica. Com o 

desenvolvimento promovido pela Colônia Blumenau, e demais cidades do entorno, como 

Brusque, Gaspar, Indaial, e outras, o crescimento da culturas agrícolas e de um complexo 

urbano, a floresta passou gradativamente estar reduzida nas cobertura de alguns morros, e nas 

áreas preservadas no município de Blumenau, como nas APAS fluviais do Rio Itajaí, e as 

Unidades de Conservação, como o Parque Natural Municipal São Francisco de Assis, o 

Parque Natural Municipal Nascentes do Garcia e atualmente o Parque Nacional da Serra do 

Itajaí. A Floresta Atlântica é caracterizada por um conjunto de formações florestais e 

ecossistemas associados classificados como Floresta Ombrófila Densa, a Floresta Ombrófila 

Mista, a Floresta Ombrófila Aberta, a Floresta Estacional Semidecidual, a Floresta Estacional 

Decidual, os manguezais, as restingas, os campos de altitude, os brejos interiorizados e os 

enclaves florestais do Nordeste (SCHÄFFER & PROCHNOW, 2002).  
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Figura 17: Característica da Floresta Atlântica na Bacia do Itajaí 
Fonte: (PORATH, 2004) 

 

No Vale do Itajaí a floresta esta caracterizada por formações fitoecológicas (Figura 

17): floresta do tipo Ombrófila Densa ou Floresta Atlântica (70%), no baixo, médio e alto 

vale; Ombrófila Mista ou Floresta com Araucária (28%) predominando no alto vale, e 

pequenos mosaicos de Estepe ou Campos Naturais (1%), também no alto vale (COMITE DO 

ITAJAÍ, 2004). No território de Blumenau predomina a Floresta Ombtófila Densa, estando 

composta com inúmeras espécies sendo as principais de uso humano a canela-preta (Ocotea 

catharinensis), sassafrás (Ocotea odorifera), imbuia (Ocotea porosa), peroba (Apidosperma 

parvifolium), cedro (Cedrela fissilis), pindabuna (Duguettia lanceolata), caroba (Jacaranda 

micrantha), o palmiteiro (Euterpe edulis), e mais no Alto Vale a exuberante araucária ou 

pinheiro (Araucaria angustifolia), entre muitas outras espécies (NEIMAN, 1989; SCHÄFFER 

& PROCHNOW, 2002). Após a colonização essas espécies e outras passaram a ser 

exploradas gerando o desenvolvimento inicial da colônia Blumenau/município.  

Em Blumenau, as áreas onde foram construídos os viveiros, as lagoas, antes eram 

áreas cobertas pela floresta. Conforme Bard et all (1974) a floresta tropical tem papel 

importante na piscicultura, uma vez que os solos usados para as lagoas, e que antes eram 

cobertos por floresta, são os que apresentam as melhores condições químicas e físicas para a 
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atividade desenvolver, e também, a presença da floresta no ambiente da lagoa permite o local 

ter índices de temperatura e umidade adequados para o desenvolvimento da piscicultura. 

Em visita aos estabelecimentos do tipo pesque e pague do município, se constatou 

através da observação do ambiente onde estavam instalados, assim como nas informações 

presente nos relatos colhidos nas entrevistas, ser comum no território do município de 

Blumenau, na área rural, as propriedades possuírem nascentes de água assim como algum 

curso de água ou pequenos ribeirões passando na propriedade. A presença desses recursos 

hídricos no território possibilitou a fixação de práticas agrícolas de irrigação, e posteriormente 

o uso para a piscicultura. Através das entrevistas realizadas nos estabelecimentos tipo pesque-

pagues, constatou-se também o costume de se utilizar a água das nascentes de forma livre e 

sem custo, em fundos de pequenos vales e em antigas áreas de arrozais ou áreas baixas 

alagadiças formando as lagoas ou tanques viveiros de piscicultura. 

Na (Figura 18) é possível verificar a paisagem de vale, a inclinação topográfica e a 

existência de uma várzea onde antigamente havia uma área alagadiça, alimentada por um 

curso de água, que hoje possibilita as lagoas. Também é notável a presença de um capoeirão 

em estagio de formação de floresta secundária ao fundo. Esses conjuntos de fatores 

configuraram as condições necessárias (geográficas, hidrográficas, climáticas) para o 

desenvolvimento da piscicultura.  

 

Figura 18: Paisagem de uma propriedade piscícola no território de Blumenau – Itoupava 
Central – Pesque e Pague Rudiberto Bauer. 

Fonte: (Foto do autor, 2009) 
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Os fatores naturais foram o que estabeleceram as bases para que a atividade no 

território de Blumenau alcançasse o sucesso do desenvolvimento. Em entrevista com Pedro 

Wilson Berteli em fevereiro de 2009, a atividade da piscicultura passou a ser desenvolvida 

devido às condições ambientais do território: “os fatores naturais em função das lagoas [...] 

utilização de ambientes de banhados, ambientes semi-aquáticos [...], você tem a baixada, tem 

água, então esses fatores contribuíram para você fazer aquela lagoazinha” (BERTELI, 2009).  

Conforme Bard et all (1974), a natureza do solo, quando ele apresentou floresta no 

passado, o clima gerado pela mata ao redor do empreendimento, a topografia, os vales e a 

água são elemento fundamental para o sucesso da atividade. A água deve existir em grande 

quantidade e qualidade. Para ser possível a piscicultura é preciso dispor durante todo ano uma 

quantidade de água para suprir os viveiros e compensar as perdas provocadas pela evaporação 

e pelas infiltrações que ocorrem no fundo e paredes das lagoas. Essa água deve ser coletada de 

cursos normais de água que apresentam um bom caudal, de pelo menos 10 litros por segundo 

por hectare. Além da quantidade, a qualidade é fundamental, pois suas características físicas e 

químicas possibilitarão ou não a atividade. A melhor água é aquela que apresenta boa 

transparência, cor clara esverdeada ou azulada, uma temperatura que varie entre 15º a 30º C. 

Portanto, as características naturais do solo, a topografia, a existência de cursos naturais de 

água, a quantidade e qualidade da água, e o clima do território de do município de Blumenau 

e região do Vale do Itajaí, estão em conformidades com o proposto pela FAO com o Manual 

de Piscicultura para a América e África Tropicais de Bard et all (1974), que é o que se 

produziu de conhecimento sobre a atividade em mais de seus 4000 anos de existência, e 

passou a ser difundida pelo mundo, chegando após a década de 80 em Blumenau e 

desenvolvendo a atividade a partir dos anos 90.  

Além dos fatores naturais, o desenvolvimento da atividade da piscicultura em 

Blumenau foi possível devido aos fatores sócio culturais, científicos e tecnológico, sócio 

econômico e políticos que fazem parte da história do território. Em Santa Catarina, a atividade 

de pescar sempre esteve presente nas tradições culturais dos povos do litoral catarinense. A 

cultura da pesca é introduzida através da colonização portuguesa, presente com o vicentistas e 

açorianos entre o século XVII e XIX (PIAZZA: HUBENER, 2001). 

Durante o século XIX ocorre a colonização do Vale do Itajaí. Esse processo ocorreu 

dentro de um projeto do império de ocupar áreas e instalar mão-de-obra qualificada para o 

desenvolvimento da região sul do país. Desta forma, com as influências do darwinismo social, 

as idéias do colono alemão e italiano resultariam em trazer as experiências de uma cultura que 
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desenvolveria a região e contribuiria no processo de embranquecimento da população. A 

imigração trouxe tecnologia estrangeira e passou a programar no território novas 

características, a cultura da agricultura, plantas exóticas que foram cultivadas, as formas e 

quantidades de exploração do solo, da vegetação e da fauna e a piscicultura. Desta forma o 

Império estimulou com a Colônia Blumenau, um empreendimento de embranquecimento da 

população e pólo para estabelecer o desenvolvimento no sul do Brasil. As propagandas das 

companhias de imigração contribuíram com a concretização de um discurso que colocava a 

região do Vale, e do território de Blumenau um local geograficamente, e climaticamente 

compatível com a cultura de alemães, italianos, poloneses, entre outros (VIDOR, 1995; 

SEIFERTH, 1999; MACHADO, 2008).  

Em 1850 foi fundada por Hermann Bruno Otto Blumenau a colônia que leva seu nome 

e hoje é o município de Blumenau.  A intenção do colonizador era estabelecer uma colônia 

agrícola com imigrantes europeus (SIGAD, 2008). O desenvolvimento do território de 

Blumenau esteve condicionado ao modelo de estrutura agrária mini-fundiária, com uma 

produção agrícola diversificada, característica do modelo de desenvolvimento que ocorria em 

Santa Catarina (HERING, 1987; SIEBERT, 1997).  

O território passa a ser configurado aos moldes urbanos dos colonizadores a partir de 

1894, com a expansão da cidade, os ribeirões e rios determinavam o desenho dos lotes, e dos 

acessos com as ruas e avenidas, no que desenhou uma estrutura com poucas ligações, isolando 

os bairros. O espaço urbano passou a ser desenhado conforme os meios de transporte, o 

transporte fluvial, a estrada de ferro, a construção das primeiras pontes e a indústria 

influenciavam o desenvolvimento dos bairros. A cidade passou a crescer, subindo os vales, as 

encontras, e acidentada topografia, expandindo-se linearmente conforme o modelo alemão de 

urbanização, ocupando principalmente a região sul, que é considerada como a mais imprópria 

do município para a urbanização por ser sujeita a enchentes e por suas características 

geológicas (SIEBERT, 2000). 

A colonização de Blumenau trouxe os conhecimentos europeus de biodiversidade, e 

estes passaram a entrar em choque com a nova biodiversidade característica da Floresta 

Atlântica do sul do Brasil. Esses primeiros colonos alemães, italianos, poloneses entre outros, 

passaram a usufruir das condições naturais do território de Blumenau para a sua sobrevivência 

e a impor um ritmo de exploração possibilitando o desenvolvimento. O ambiente passou a ser 

domesticado e moldado conforme o imaginário do europeu. 
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 Segundo Frotscher (2000), durante a primeira metade do século XX grande parte da 

população de Blumenau retirava água para serviços de limpeza ou mesmo para o consumo 

próprio dos ribeirões e rio Itajaí Açu. Nas áreas mais afastadas, onde a topografia favorecia, 

alguns moradores improvisavam canalizações rudimentares, com caules de embaúba ou 

palmito, sulcados para que a água coletada em nascentes pudesse escorrer em direção as 

moradias.  

No início da colonização até a primeira metade do século XX, em Blumenau, assim 

como na região do Vale do Itajaí, o abastecimento de água era uma atividade privada. A água 

era coleta e distribuída de diferentes formas, “existindo na Colônia Blumenau o ofício do 

carregador de água, que com uma canga sobre os ombros carregava dois baldes, prestando 

serviços a comunidade” (JUNIOR, 2004). A água teve um papel fundamental para o 

desenvolvimento da colônia e município. Esses primeiros europeus passaram a construir 

pequenos diques, ou barragens nos ribeirões, modificando a estrutura dos degraus naturais do 

curso dos diversos ribeirões, promovendo acúmulos de água e usando-a para diversos fins. 

Essa engenharia tinha como principal função gerar um volume maior de água em certas áreas 

nos ribeirões para coletar água em canais até engenhos como serrarias, tafonas e alambiques. 

Também esses trechos represados dos ribeirões, eram usados para lazer, através de banhos e 

pescarias durante a primavera e o verão, com o uso de cestos feitos com cipós da Floresta 

Atlântica, tarrafas, ou simplesmente varas de bambu com fios de algodão ou barbantes 

segurando anzóis e demais materiais improvisados com pregos, arames entre outros. 

A atividade de pescar nos cursos de água representava simbolicamente uma hora de 

lazer ou como de obtenção do alimento. Assim como as caçadas de final de semana, muito 

representadas através do associativismo através dos clubes de caça e tiro. A atividade de 

pescar também passou a representar culturalmente uma tradição nos membros da sociedade 

blumenauense, sendo praticada constantemente pela população que buscava alimento, e por 

grupos de amigos e famílias que se reuniam em piqueniques, sendo comum a caçada e a 

pesca. Os momentos mais intensos de pescaria coincidiam com a época da páscoa, onde se 

reservava a ingestão de carne vermelha e era substituído pela carne de inúmeras espécies de 

peixes nativos da Bacia do Itajaí, e na piracema, momento que cardumes sobem o rio para re-

procriar próximo as nascentes, onde ocorriam pesca de espécies marinhas, como o robalo. 

A associação de amigos e as pescarias de finais de semana estimulou o surgimento dos 

campeonatos de pesca nos rio e ribeirões. Houveram diversos campeonatos com a pesca do 

robalo no rio Itajaí, no que passou a demandar estabelecimentos que disponibilizassem 
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tecnologia para a pesca, vende acessórios desde varas à iscas artificiais. Surgiam na década de 

50, as primeiras lojas de Caça e Pesca. A partir da década de 60-90, cresce consideravelmente 

a população, a quantidade de moradias e esgotos, e as indústrias e seus poluentes. Isso 

acarretou a degradação da qualidade da água e biodiversidade dos ribeirões e rio Itajaí, assim 

como se tornaram impróprio o consumo de carne de peixe devido os poluentes. Esse fator faz 

surgir na década de 70 as lagoas para pescaria, e gradativamente a pesca que antes era 

realizada em ambientes naturais, passa a ser realizada, como lazer e esporte e subsistência nas 

lagoas com criação de carpas.  

A introdução da lagoa na propriedade do agricultor de Blumenau foi incentivada pelos 

programas de extensão agrícola desenvolvidos em todo o Estado, e em Blumenau, fomentado 

pela ACARPESC metade dos anos 80, e implantados com a extensão da ACARESC, que 

passaram a orientar sobre a lagoa, a criação de peixe, a alimentação e trato com o ambiente do 

peixe. Essas atividades caracterizaram o início da formação de uma rede sociotécnica de 

piscicultura, pois a partir das experiências dos atores, a fim de solucionar problemas, foram 

realizadas inovações, no que possibilitou o surgimento de novos atores com papeis que 

estabeleciam soluções de problemas, desenvolvendo a atividade e o seu ramo da piscicultura. 

A partir da implantação simbólica e material da lagoa na propriedade agrícola, 

diversos agricultores organizavam-se para promover campeonatos de pesca. O principal foco 

desses campeonatos ocorreram na região das Itoupavas, e eram realizados entre um amigos, 

agricultores, descendentes de alemães e italianos. Logo, era hábito dos agricultores ou 

moradores de zonas rurais, abrirem lagoas em um período de 30 dias antes da páscoa e 

encherem com 14 ou 15 toneladas de peixe para depois liberarem a comercialização de peixe 

vivo, ou a realização de campeonatos.  

A tradição da abertura das lagoas passou a estar embutida na cultura do 

Blumenauense, já sendo registrada desde a década de 1960-70 no Vale do Itajaí. Segundo 

Berteli (2009) o interesse sobre o peixe de água doce ocorria principalmente no período das 

sextas-feiras santas. O costume ocorria com freqüência em Blumenau, Ascurra, Rodeio, 

Timbó, Rio dos Cedros, principalmente por não haver na região estabelecimentos que 

comercializassem o peixe. Também ocorriam no período de agosto a setembro, quando se 

limpava as valas das arrozeiras. Como na época não havia tanta contaminação na produção do 

arroz, e locais de venda de peixes, os capturados nessas valas eram distribuídos entre os 

produtores, trocada ou comercializada. 
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 A prática da pesca era tão rotineira que os freqüentadores da atividade passaram a 

realizar nos ribeirões e no Rio Itajaí, diversos campeonatos de pesca, e posteriormente nas 

lagoas. Os campeonatos foram realizados inicialmente na década de 50 e 60, e apresentam-se 

como novos atores presentes na construção do cenário pesqueiro em Blumenau. Conforme 

afirmação em entrevista realizada no mês de março de 2009 com James Munch, empresário 

de loja de Caça e Pesca tradicional de Blumenau, estes campeonatos “começaram com os 

lagoeiros e posteriormente nos pesque pagues, para desenvolver esses lugares, para chamar o 

pessoal a freqüentar [...] mas alguns eram feitos no rio Itajaí Açu, com a pesca do robalo 

(grifos meu) com o intuito de fomentar mais vendas” (MUNCH, 2009). A organização dos 

campeonatos e torneios acontecia muitas vezes com a mobilização de alguma empresa, que 

costumava realizar um dia inteiro só de pescaria para o lazer dos seus operários (ACIB 90 

ANOS DE MEMÓRIA, 1989). 

 A atividade da pesca e os torneiros iniciaram a fomentar o que mais tarde passaria 

estar configurado como piscicultura. A cultura de pescar, e de ir com amigos nas pescarias, 

realizar torneios, se divertir e obter alimento é uma simbologia no imaginário do 

blumenauense construída com sua própria historia de interação com a natureza da região. Em 

entrevista concedida em fevereiro de 2009 com Jaime Silva, empresário do O Pesqueiro, 

conta que: 

 
Sempre gostei muito de pescar, como um hobby, já que eu tinha outra 

atividade, tenho ainda outra atividade, mas o hobby eu acabei entrando nisso. [...] eu 
pesco no Brasil inteiro, fora do Brasil, na Amazônia, Pará toda essa região e aqui 
pesque-pague, todo sábado é, é, a gente tá pescando. [...] a pescaria aqui é coisa 
muito antiga, o esporte da pesca aqui é muito antigo. O rio Itajaí-Açu que era muito 
viscoso na época, questão de 30 anos atrás, eles faziam torneio de pesca de robalo 
aqui no rio Itajaí-Açu, então isso é muito antigo. [...] Funcionava como organização 
de alguma empresa, na época era o Prosdócimo, que organizava e tinha os torneios 
de pesca, um dia de pescaria, meio-dia de pescaria, algumas horas de pescaria, e que 
se pescava robalo no rio Itajaí-Açu. [...] Era um torneio uma vez por ano ou duas 
vezes por ano que tinha esse torneio aí que era organizado por alguma loja de 
Blumenau na época (SILVA, 2009). 

 

 Sobre a ocorrência dos campeonatos de pesca, em entrevista em fevereiro de 2009, o 

empresário Inácio Ziegel, proprietário do Pesque Pague Recanto dos Pintados relata que 

durante a década de 70 e 80 realizou-se campeonatos em pequenas lagoas com a participação 

de uma organização que buscava contemplar todos aqueles que possuíam esse tipo de 

comércio, ou atividade, no ramos da lagoa e piscicultura.  

 

“[...] eram mais ou menos uns 300 pescadores em atividade, (...) então a gente 
combinava as lagoas e cada final de semana era um ponto diferente. Se fosse no 
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domingo aqui, o outro não fazia, aí aquele lagoeiro já fazia na outra data, então 
quando eu não fazia eu representava a minha lagoa na outra, virava um ciclo” 
(ZIEGEL, 2009). 

  

 Os campeonatos que durante os anos 50 e 60 ocorriam nos ribeirões e rio Itajaí, as 

lagoas passaram a predominar entre os anos 70 em diante. Em entrevista o empresário 

Marcelo Mugge, proprietário do Pesque e Pague Sossego na Itoupava Central, descreve a 

prática da pesca em lagoas durante os anos 80 e 90. 

[...] era costume na semana santa o pessoal abrir lagoa, aqui atrás tinha um vereador 
Oswaldo, e ele sempre tinha lagoa, e tinha lagoa com 14, 15 toneladas de peixe. 
Então ele não tinha esgotar a água tudo em 2, 3 dias, então o que fazia; era um mês 
antes, todo sábado, domingo eles vendiam peixe vivo [...] e depois disso começou a 
bater aquela febre dos torneios de pesca em Blumenau, isso foi nos anos 95, e 
torneio de pesca eu ia. Eu ia em todos torneio de pesca e dava sorte, levava carro, 
moto, TV, gado, essas coisas assim, eu disse vou fazer um torneio também, e fiz 4 
torneios, aluguei uma lagoa, e fiz o torneio, o maior torneio aí eu fiz com 434 
pescadores (MUGGE, 2009). 

 

 

Figura 19: Ganhadores do torneio de pesca realizado no Pesque e Pague Pintado na Itoupava 
Central na década de 90. 

Fonte: Acervo pessoal de Inácio Ziegel 
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Figura 20: Um panorama de um torneio de pesca realizado no Pesque e Pague Pintado na 
Itoupava Central na década de 90. 
Fonte: Acervo pessoal de Inácio Ziegel 

 

 Através dos campeonatos de pesca, a abertura de lagoas para esse fim, a idéia, a 

tecnologia necessários e os procedimentos passaram a ser difundido entre diversos bairros de 

Blumenau de boca em boca pelos amigos reunidos na atividade da pesca. Isso ocorreu nas 

Itoupavas, no Testo, no Badenfurt, Garcia, mas principalmente nas Itoupavas e no Testo, onde 

hoje se concentram a maioria dos estabelecimentos de pesque e pague e criadores de 

Blumenau. Esses primeiros produtores enfrentavam muitos problemas com a qualidade do 

peixe.  

Desta forma, entre os anos 60, 70 e 80 foi estabelecida uma rede entre programas e 

políticas públicas com a ACARPESC/ACARESC, e Secretaria de Agricultura de Blumenau, 

que incentivavam lagoas e disponibilizavam alevinos (carpas e tilápias que vinham de 

Chapecó ou Joinvile) para os agricultores lagoeiros do território de Blumenau, ou seja, 

interagiam disponibilizando ciência e tecnologia e produto (o peixe) nesse processo. Os 

diversos setores que correspondem a Secretaria da Agricultura de Blumenau disponibilizavam 

gratuitamente alevinos, e serviços de tratores para a abertura das lagoas, assim como facilitava 

os tramites burocráticos com a prefeitura. Os lagoeiros que negociavam peixe realizavam e 

criavam conforme as práticas ensinadas pela extensão, inicialmente consorciavam a criação 

de piscicultura com criação de suínos, isso prevaleceu até finais da década de 80 em grande 

parte dos casos das propriedades com lagoas no território de Blumenau. Depois desse período, 

os problemas ambientais e a falta de qualidade de água devido à quantidade de dejetos suínos, 
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na água, conforme denuncias de ONGs e outros atores, puseram o modelo de piscicultura 

adotado no Vale do Itajaí em dúvida, fazendo a prática da piscicultura consorciada diminuir 

em Blumenau, e a se configurar conforme a necessidade de fatores sócio culturais e 

econômicos. Havia a necessidade de um ambiente agradável para a pescaria, e nos casos com 

a associação de dejetos, até a despesca da lagoa (retirada de todos os peixes com rede de 

arrasto), tornavam-se complicadas as condições higiênicas. Desta forma, a cultura da pesca, a 

necessidade de qualidade ambiental e dos torneios de pesca que passaram a ocorrer a partir 

dos anos 80-90 nas lagoas, estimulou a diminuição da prática da piscicultura consorciada com 

dejetos suínos, e a piscicultura de Blumenau passou a adotar o sistema de alimentação com 

restos da produção agrícola e posteriormente ração, no que permitiu a configuração dos 

pesque pagues.  

 Inicialmente, a atividade da piscicultura no território de Blumenau tinha o problema de 

falta de água de qualidade para abastecer grande parte nas lagoas criadas nas propriedades.  

Esse problema acarretava o apodrecimento da matéria orgânica da água, esgotando o oxigênio 

e produzindo péssimas condições para o desenvolvimento de carpas e tilápias, catfish entre 

outros, que morriam em quantidades. Tornava-se necessários equipamentos e conhecimentos 

específicos para a qualidade da água, pesca, alimentação do peixe e estrutura do pesqueiro ou 

lagoa utilizada para a pesca. 

 De acordo com Junior (2004), na piscicultura a captação da água é caracterizada de 

forma individual, sendo raros os casos onde os praticantes da atividade se associem para 

gestar a captação de água. A não ser, quando o caso dos rizicultores associarem a piscicultura 

no seu empreendimento. Grande parte das propriedades coleta água livremente nos afluentes e 

nascentes presentes em seus lotes para abastecer as lagoas/viveiros. As lagoas, como eram 

administradas sem limpeza, uso de produtos, acumulava muita matéria orgânica atrofiando o 

ambiente para os peixes, no que geravam muitas perdas, principalmente no verão, auge das 

atividades da pesca. Da forma como a atividade estava sendo implantada não produziria os 

benefícios necessários para sua permanência no território. Eram necessários atores diversos 

que pudessem suprir essas demandas.  

 Podemos dizer que a piscicultura enfrentava uma fase (1960 até 1980) caracterizada 

com experimentos da atividade no território, onde o agricultor piscicultor, através da difusão 

de conhecimento da extensão de órgãos de fomento da piscicultura, estruturaram modelos 

mais adequados a realidade do território. Durante esse processo, motivados pelas demandas 

de produto (o peixe), e o crescente uso de lagoas para produção de peixe, novos atores surgem 
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vinculados a atividade da piscicultura, e passam a promover melhoras e serviços, como 

empresas de apoio técnico, lojas de Caça e Pesca, os pesque e pague, associações de 

piscicultores, pesque e pagues, frigoríficos, peixarias, , entre outros. Portanto, a partir da 

difusão da piscicultura por órgãos públicos e empresas privadas, diversa atores surgem e a 

atividade passa a estar estruturada como uma rede sociotécnica.  

 Os fatores políticos e econômicos contribuíram com a configuração de um cenário 

favorável para a agricultura de Santa Catarina e da região de Blumenau. Na década de 60 é 

instalado em Blumenau um escritório da ACARPESC - Associação de Crédito e Assistência 

Pesqueira de Santa Catarina - em 1968, que se iniciaram as primeiras atividades sistemáticas 

de assistência técnica e extensão, visando o desenvolvimento total deste tipo de atividade. O 

principal papel desses atores no campo da piscicultura foi na distribuição de alevinos e peixes 

para os produtores, e no financiamento de aberturas de lagoas. Durante a década de 80, 

ocorreram políticas públicas que criaram mecanismos de difusão da piscicultura, como a 

ACARESC em Santa Catarina, que mais tarde é transformada em EPAGRI (na década de 90), 

responsável pela introdução da idéia das lagoas e criação de peixes para o pequeno produtor 

de Blumenau até hoje.  

 A partir dos anos 90 diversas ações governamentais embaladas pela história de difusão 

da piscicultura pela FAO no mundo, e com programas do Governo Estadual, a região de 

Blumenau e o Vale do Itajaí passaram a hospedar estações de piscicultura. Além de produção 

e distribuição de alevinos para os produtores, seriam realizados cursos e através da extensão 

aprimorar as técnicas e procedimentos, favorecendo o desenvolvimento da atividade em 

Blumenau.  

 A intenção era transformar a região de Blumenau em um pólo de desenvolvimento da 

atividade de piscicultura. Neste período a pesca passa a ser repensada apenas enquanto um 

hábito e costume, passando a ser uma prática observada pelo pequeno produtor com maior 

cuidado e atenção. Assim, temos um período de apresentação ao novo, com um conjunto de 

instâncias e órgãos comprometidos à realidade material de execução das atividades de pesca. 

No encontro entre o fazer do costume e o fazer do trabalho, na materialidade da produção, 

dissolvendo-se em uma totalidade única e singular, mergulhada na dimensão do exercício 

prática da propriedade rural. Passou-se a produzir uma maior conexão e acordo com essa 

atividade, desenvolvendo a piscicultura no seu todo, ou seja, a criação e o manuseio de peixes 

para além da subsistência, confrontando-se com a reinvenção, produzindo desse modo, esse 

tipo de atividade configurada no trabalho, lazer, entretenimento ou modo de vida, uma nova 
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forma econômica para o território. A partir da ACARPESC no final dos anos 60, criou-se uma 

situação de investimento nas zonas rurais, onde já se faziam presentes alguns cultivos e 

formas de subsistência a partir da agricultura e pequeno produtor. Fez-se então, uma 

ampliação dessas atividades, para além daquelas já produzidas, a extensão do cultivo de 

peixes que foi conduzida pela ACARPESC em todo o Estado até metade dos anos 80, e pela 

nova agência responsável pelo projeto de introdução e desenvolvimento da piscicultura no 

território catarinense da metade dos 80 até a criação da EPAGRI, a ACARESC. Essas 

agências fizeram a piscicultura ser introduzida e desenvolver em Blumenau, sendo construído 

um imaginário ao agricultor de atividade que possibilita uma renda extra ou até mesmo nova 

modalidade de produção agrícola. (IMIANOWSKY, GARROTE, MATTEDI, 2009). 

 A extensão de organizações governamentais, como a ACARESC, difundiu para o 

pequeno produtor a idéia de associar na sua propriedade lagoas com peixes permanentemente, 

e programar essa atividade para lucrar. É marcante na história dos piscicultores de Blumenau 

a sua dissociação de atividades de plantio ou de criação de gado para atuar com a criação de 

peixes nas lagoas. Com os campeonatos a partir dos anos 70, 80 e 90, diversos produtores 

passaram a investir em lagoas, criando peixes desde sua idade de infância, como alevino (de 4 

a 7cm), engordando-o nas lagoas para ser pescado em campeonatos, ou retirados com tarrafas 

no período da páscoa para comercialização.  

 Em entrevista concedida em fevereiro de 2009 com Elvira Klutzke, esposa de 

Ademiro Klutzke, proprietários do pesque e pague da Amizade em entrevista conta:  

 
Época que foi, a 12 anos, meu marido que deve lembrar bem direitinho. [...] 87 e já 
tinha. [...] Praticamente nós começamos Nós fizemos uma, aí depois começamos 
com torneio aí deu bem o torneio, deu bastante gente, aí o pessoal, “opa vamos fazer 
também”, aí onde eles podiam fazer, faziam e aí foi indo. [...] Ah, porque eles 
adoravam pescar, principalmente o meu marido, ele sempre adorava, sempre vivia 
no meio disso ali. Aí começaram a pescar, aí um dava uma opinião, outro dava, 
começaram a fazer pequena e aí não, vamos fazer grande também vamos fazer uma 
ali e foi (KLUTZKE, 2009). 

  

 A partir da década de 90, muitos lagoeiros passaram a adotar o modelo de piscicultura 

com ração e complementação feita com restos da produção agrícola, e alguns iniciaram a 

estimular a modalidade de lagoa de pesque e pague. Havia na época experiências com esse 

tipo de empreendimento que ocorriam no sudeste do Brasil. Com a baixa dos valores do 

produto agrícola, e a fama difundida da atividade da piscicultura, e todo cenário que se 

estruturava, muitas propriedades adotaram como produção apenas o peixe, passando a 

comercializar a pescaria e o lazer. Segundo Simões (2003), a história da atividade de lagoa e 
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cobrança da pesca é originária do Estado de São Paulo, município de Bragança, quando o 

advogado português Norberto dos Santos Lopes adquiriu em 1966 uma propriedade de 

aproximadamente, 70.000 m2.  Dois anos depois, Norberto começou a  povoar  um  lago  com  

tilápias,  carpas,  traíras  e "black-bass".  No momento em que o lago começou a ficar 

superpovoado, Norberto passou a convidar amigos para pescar. Passado um tempo, passou a 

cobrar dos amigos e freqüentadores uma taxa pelo peixe pescado, surgindo a idéia de pesque e 

pague. Hoje, esse pesqueiro, oficialmente inaugurado em 2  de  janeiro  de 1971, possui  três 

grandes  lagos, perfazendo uma área  total de 90.000 m2.  Os pesque-pague impulsionaram a 

piscicultura, principalmente na segunda metade dos anos 90, exigindo a produção massiva de 

várias espécies nativas e exóticas de peixes.  

 No território de Blumenau a prática dos pesque e pague também esta associada com a 

queda dos preços do produto agrícola decorrente desde finais da década de 80. Com o 

acréscimo da extensão da EPAGRI difundindo a piscicultura, e toda a propaganda realizada 

pelos governos e entidades agrícolas a pratica de pesque e pague passa a ser adotada no 

território de Blumenau. Em reportagem na AN Economia (jornal online), da região de 

Joinvile, Huscher (1998) trata da história da criação do pesque e pague do agricultor 

blumenauense Heiz Georg e sobre a piscicultura no município:  

Ex-produtor de pepinos, Georg abandonou a lavoura depois de quase perder sua 
propriedade para o pagamento de um micro-trator, financiado pelo banco, em 1993. 
Na época, quando foi pagar a primeira prestação, que deveria ser equivalente a 100 
sacas de arroz, levou um susto: o valor havia subido para 450 sacas. Depois de um 
ano, a dívida correspondia ao preço de duas máquinas. Resultado: ele vendeu o 
trator, as 15 vacas de leite e cinco terrenos para saldar o débito e definitivamente 
abandonou a cultura. A princípio, o ex-agricultor pretendia arrumar emprego na 
indústria, mas por indicação de um agrônomo foi fazer um curso de piscicultura em 
Joinville. Gostou. Hoje tem 6 lagoas de pesque-pague, que ocupam metade de sua 
propriedade de 52 mil metros quadrados, das quais quatro abertas diariamente para 
pescaria com vara e uma exclusiva para tarrafa. Na terceira temporada - sempre de 
agosto a abril - que abriu as lagoas, comprou nove toneladas de peixes de produtores 
da região, de um total de 12 toneladas disponíveis para os pescadores que vêm de 
Blumenau, municípios vizinhos e até turistas do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro 
(HUSCHER, 1998). 

 

 Conforme relatos de Gisela Georg, proprietária do estabelecimento de pesque pague 

Heinz Georg na Itoupava Central, fundado por ela e seu marido Heinz Georg, hoje falecido. 

As atividades agrícolas e de pecuária deixavam de ser rentáveis entre os anos 70-80, e o 

colono passou a buscar uma forma mais rentável de produção, e o melhor investimento foi o 

na piscicultura. Os estímulos para essa mudança vieram através dos programas do governo e 

da cultura dos campeonatos de pesca:  
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No começo foi assim, nós tínhamos uma criação de gado e também plantação de 
pepino e também tinha verdura. Como isso não deu certo a gente foi investindo em 
outras coisas, a gente viu que não dava mais. Então a gente disse assim, sabe o que 
vamos fazer, vou vender tudo e fazer tipo um pesque-pague, pequeno, não grande. 
Aí tá? Primeira lagoa que a gente abriu, essa aqui nós temos agora há 16 anos, é a 
mais velha que eu tenho [...] Eu sei que ele sempre falava olha, eu vou sair vou no 
torneio, lá no divisa de Indaial tinha torneio e aqui também no recanto do Inácio do 
Recanto dos Pintados, e assim foi indo, conhecendo por fora em outros lugares 
também. [...]Ah, isso foi lá para 87 em diante (GEORG, 2009). 

 
 

Em entrevista em fevereiro de 2009 com o empresário proprietário do pesque e 

pague Romeu Rack, após sua aposentadoria como operário de fábrica, ele passou a engordar 

gado, e aos poucos foi adotando a idéia de fazer uma lagoa, onde passou a colocar peixes e a 

chamar amigos para pescar, logo com os campeonatos de pesca resolveram fazer uma lagoa, e 

promover campeonatos, com o tempo, fora da época dos campeonatos, muitos colegas 

passaram a pedir autorização para pescar em sua lagoa, organizando a partir disso um pesque 

pague. “[...] trabalhava em fábrica, aí me aposentei e aí engordava os bois e depois comecei 

com isso aqui devagar”. A idéia do pesque pague esta relacionada aos campeonatos de 

pescaria.  

 

[...] olha, isso deu assim! Na época, em 99, tinha muito torneio de pesca [...] para 
fazer um torneio de pesca, aí a gente fazia assim, cobrava a inscrição e o peixe que a 
pessoa pegava levava de graça, não pagava nada, e os dez maiores peixes levava o 
premio. Aí uns pegaram outros não pegaram porque tinha muita gente né, e aí 
passaram a me perguntar posso vir pescar outro dia? Eu disse pode sim, e assim 
começou. (RACK, 2009) 

 

Neste sentido, a fim de abastecer a atividade da pesca, inicialmente surgiram 

estabelecimentos comerciais que passaram a comercializar, varas de pescar, linhas, anzóis, 

iscas artificiais entre outros artefatos, que passaram a ser atores da rede em formação. A 

cultura da pesca fez com que na primeira metade do século XX surgissem atores, 

estabelcimentos comerciais disponibilizando tecnologias através de acessórios de pescaria. 

Neste sentido, Jaime Munch em entrevista realizada em março de 2009, conta a história do 

seu negócio de vendas, hoje Casa de Caça & Pesca Willy Mischur, a mais antiga de 

Blumenau, com uma história de atuação desde a década de 40: 

 

Na verdade começou com caça e pesca, trabalhava com armas, com pesca, com 
camping, para ajudar e assessorar essas duas áreas, questão de fogareiros, lampiões, 
barracas, a estrutura em si para fornecer o mínimo de conforto para o pescador e 
caçador, na época ali, no início do século passado era muito comum essas 
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atividades, até que se tornou proibido, a caça, ali meados de 40, 50 e poucos mais ou 
menos. Depois em 70 e 80 teve aquele controle da pesca, que teve controle da pesca, 
as faculdades começaram a estudar questão ambiental dos rios, com relação à 
poluição, que tinha muita gente que pescava aqui no rio Itajaí. [...] E a Caça & Pesca 
sempre atuou, começou atendendo clientes que fazem pesca de alto-mar, para o 
pessoal que pesca muito em lagoa, que geralmente é o público iniciante quem nunca 
pegou uma vara na mão, vai numa lagoa que é mais fácil o peixe já está ali, é fazer o 
mínimo para fazer o peixe sair da água. [...] tinham 5 caça-e-pesca na época, ele era 
funcionário de uma, mas daí 2 fecharam, que era do cunhado dele a loja pertencia. 
Mas ele tinha outro negócio no Rio de Janeiro, e acabou que meu pai chegou à 
sociedade com ele, mas como ele ficava mais no Rio do que aqui, teve um ano que a 
sociedade não tinha mais sentido, meu pai acabou absorvendo essa sociedade e 
começou a tocar sozinho, e depois ainda comprou as outras 2 pequenas que tinham 
também e ficou a única de Blumenau. E desde 53 ele vem trabalhando, depois de 60 
e poucos ele veio para cá, não sei exatamente os anos porque eu nem era nascido na 
época, são tudo relatos de histórias que eu ouço, e depois ele comprou esse terreno 
aqui e construiu, ficou até em 86 quando pegou fogo em tudo, destruiu o prédio, ele 
reconstruiu de novo com o intuito que eu seguisse o espaço dele, e nós estamos 
brigando todo ano e todo dia para manter o espaço, já que a pesca é muito relativa 
tem suas fases, geralmente de novembro à fevereiro esquenta o setor de pesca. [...] o 
ano todo vende pesca por causa das lagoas, tem movimento o ano todo. A caça caiu 
muito, praticamente já nem existe, as armas estão bem devagar por causa da lei do 
armamento, é mais para defesa pessoal que se vende arma, e os esportes em geral, 
que desde pingue-pongue, basquete, vôlei, futebol, até esporte aquático, todo tipo de 
esporte e também o camping que dá suporte para tudo isso, mas a gente busca voltar 
mais a coisa pro ecoturismo, tentando pegar esse público, mas a gente atua nas 4 
áreas desde o começo até hoje. [...]  Começou com os pesque-pague, para 
desenvolver esses lugares, e era para ir para esse local, para chamar o pessoal a 
freqüentar, meu pai já fez alguns campeonatos de pesca aqui, inclusive até no rio 
Itajaí Açu, com o intuito de fomentar mais vendas, isso ele fez na década de 60, 70 e 
80. [...] Era de ano em ano, ele fez alguns, mas era mais para chamar o pessoal da 
região conhecer Blumenau, visitar a loja, vender mais produtos. [...] É, e ele adorava 
pescar, ele era um fanático mesmo, adora robalo, é um peixe muito gostoso e carne 
branca. Ele sempre corria nos rios atrás disso, muitas vezes já fui com ele, só que 
agora eu tenho dois filhos pequenos então.. E eu ainda sou novo também, não tenho 
muita paciência para ficar ali. Eu tento de vez enquando, uma vez por mês brinco, 
levo meus filhos junto, para a gente não se perder na teoria, manter a prática, mas eu 
ainda me considero muito novo, é um esporte que requer paciência mesmo, 
dedicação, porque senão não é fácil (MUNCH, 2009) 

 

A atividade da piscicultura é divulgada e ensinada ao pequeno produtor rural do 

território de Blumenau através da extensão rural, inicialmente com visitas de técnicos da 

ACARPESC (1970-1980), da ACARESC (1980-1990) e posteriormente da EPAGRI (1993) 

em diante, passando a ser fomentado com pesquisa e difundido com cursos e outras atividades 

para fomentar a atividade (Figura 21 e 22). A EPAGRI oferecia cursos e atividades 

relacionadas com a piscicultura, e o pequeno produtor passou a introduzir na sua produção a 

piscicultura. Segundo Gisela Georg: 

 

[...] ele ia para lá, ia para fora pedir uma ajuda, acho que a EPAGRI deu muita mão 
para ele, então ele foi fazer curso, os diplomas dele eu tenho tudo guardado, aí fez 
curso em Joinville, aqui por perto também, lá no sindicato a turma ali também, 
assim foi indo e foi levantando isso aqui. E nós éramos o primeiro lugar, os outros 
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vinham de fora, viram que dava certo, outras pessoas foram atrás [...] (GEORG, 
2008). 

 
 

 
 

Figura 21: Certificado de participação de cursos profissionalizante de piscicultura oferecido 
pela EPAGRI em convênio com o CTA  - Litoral Norte Catarinense – Joinville em 1994 

Fonte: (Acervo de Gisela Georg) 
 

 

 
 

Figura 22: Certificado de participação no cursos de Conservação e transformação do pescado 
oferecido pela EPAGRI em 1998 

Fonte: (Acervo de Gisela Georg) 
 

A piscicultura passa a adentrar como mais um ramo para o agricultor de Blumenau, no 

que foi se transformando em uma tradição. Com o sucesso dos pesque-pague, a partir da 

década de 90 os agricultores de Blumenau abandonaram culturas tradicionais e literalmente 

enterraram seu dinheiro na abertura de lagoas. Com isso a atividade passou a crescer na 

região, tornando a psicicultura em Blumenau, a segunda fonte de renda da propriedade rural. 
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A atividade apresentou no início da década de 90 uma taxa de crescimento de 10% ao ano, 

superiores a média nacional da piscicultura.  No período, segundo levantamento da 

Superintendência de Desenvolvimento Rural da Prefeitura de Blumenau existia no território 

do município, das 1,2 mil propriedades agrícolas existentes, 80% delas já possui uma lagoa 

com carpas e tilápias, entre outras espécies, sendo que 400 propriedades trabalham com 

piscicultura,  80 exclusivamente com pesque-pague, totalizando 830 lagoas, com uma 

produção estimada de 400 toneladas de peixe por ano (HUSCHER, 1998). 

Embalada pela história da atividade agrícola de Santa Catarina, e pelos programas e 

políticas públicas de fomento ao setor da aqüicultura, a atividade da piscicultura é divulgada e 

ensinada ao pequeno produtor rural do território de Blumenau. Através da extensão rural em 

parceria com o Departamento de Agricultura de Blumenau, a prática foi sendo efetivada no 

território, inicialmente como uma prática de lazer, usando cursos de água naturais da região 

para pescarias, e a partir dos anos 70 através das lagoas, que eram construídas no início do 

ano para engordar peixes para páscoa e primavera e verão, quando ocorriam os campeonatos. 

Através das pescarias e campeonatos as idéias e informações dos procedimentos técnicos e 

das tecnologias necessárias para formar uma lagoa, sobre a criação, os tipos de espécies entre 

outras informações, foram sendo apresentadas e visualizadas pelos agricultores. A 

profissionalização dos agricultores no sentido de adquirirem os conhecimentos constituídos na 

história da piscicultura, e o processo de adaptação no território passou a ocorrer a partir do 

final da década de 80, e caracterizou a atividade nos anos 90 com os pesque e pague. 

O processo de criação de peixes em lagoas artificiais passou a ser um elemento 

cultural na mentalidade do pequeno produtor de Blumenau e região. Até a década de 1980, 

grande parte dos peixes e alevinos jogados nas lagoas era comprada pelas prefeituras, alguns 

vereadores, ou empresas da cidade, mas a criação era produzida de forma amadora. O cenário 

da piscicultura em Blumenau, a quantidade de atores, a necessidade de inovações tecnológicas 

e produtos de qualidade aumentavam com as experiências de perdas da produção, e tornou-se 

necessário um maior apoio à atividade desenvolver. O crescente sucesso da atividade 

promove o surgimento de novos atores. Aos poucos, os velhos e novos atores passaram a 

assimilar conhecimentos e agir em conjunto, simetricamente assimilando e traduzindo 

conhecimentos que vão acrescer o ramo e gerar desenvolvimento. 

Em Blumenau, final da década de 80 é construída com parceria da ACARPESC, a 

ACARESC, agencia que hoje corresponde à EPAGRI, e o DNOS – Departamento Nacional 

de Obras e Saneamento, e a Secretaria de Agricultura de Blumenau, uma estação piscícola na 
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Itoupava Central, na Tatutiba. A localidade foi escolhida devido à existência de diversas 

propriedades com lagoas, que com os torneios e venda de peixes passaram a necessitar de um 

produtor de alevinos de qualidade além das condições e configurações naturais favoráveis da 

região.  

 

A prefeitura de Blumenau criou uma estação com 7 lagoas de 200 metros, 1400 
metros era maior do Estado. E depois veio a FUNPIVI com 8 taras, espelho de água, 
foi a maior do sul do Brasil. [...] surgiram né, eu não saberia quais, porque os nomes 
eu não sei, mas lá perto da Tatutiba, onde tem essa estaçãozinha de peixe onde tem 
essas lagoas lá, agora já ampliaram, tamanho das outras particular, mas teve um 
pouquinho mais para frente, era um dos maiores produtor de alevinos, produzia 10 
mil alevinos por ano, naquele sistema de retirar matrizes. A Tatutiba na época da 
ACARESC eles faziam 40 mil alevinos por ano, no primeiro ano que nós fomos 
trabalhar lá com uma técnica melhor, mas ainda não com um peixe de primeira, só 
que com uma técnica melhor, já foi para 400 mil. [...] isso ocorreu entre 89 e 88. 
Acho que foi no final. É que a safra é de setembro a março, digamos que cruza o ano 
de 88 com de 89, foi mais de 400 mil, então foi um aumento ali de 40 para 400 mil. 
E no outro ano já passou de 1 milhão, quando a gente já começou na FUNPIVI. 
Então se iniciou na Tatutiba, aí depois veio a FUNPIVI, tá. Depois então apareceu 
outros produtores em Blumenau [...] o momento em que já se passou para uma coisa 
mais significativa, eu digo, com 40 mil alevinos, isso bota que ia sobrar 10%, 40 
mil, sobra 4 mil. 4 mil pela população de Blumenau, não dava 100 gramas para cada 
um por ano. Com o surgimento da FUNPIVI então, aí sim passou para um sistema 
mais profissional de criação, porque até ali se jogava ainda resto de macarrão de 
domingo, polenta velha, essas coisas, padaria. Produziam a  Cyprinus carpio, que é a 
carpa, hoje chama carpa húngara, de Cyprinus carpio, tem carpa que não escama, 
carpa com escama, e a carpa vermelha. Não havia Carpa-capim, cabeça grande 
preteada ? ainda na época, em 90 veio para cá só (BERTELI, 2009). 

 

Na mesma época através de um convênio entre a Hungria e o Brasil, o DNOS – 

Departamento de Obras e Saneamento criou no Brasil quatro estações de piscicultura. Foi 

sugerida a criação de uma estação com os investimentos e trocas tecnológicas com os 

Húngaros a ser instalada em Blumenau. Mas a estação passou a ser construída em Timbó, 

uma vez que a administração pública do município cedeu um terreno. Desta forma foi 

realizado um convênio entre Húngaros, o DNOS, a FURB - Universidade Regional de 

Blumenau e a Prefeitura Municipal de Timbó e foi construída a Fundação de Piscicultura 

Integrada do Vale do Itajaí - FUNPIVI. A oportunidade de construir uma estação de 

piscicultura no Vale do Itajaí surgiu devido à existência de alguns fatores, como os naturais já 

citados, a existência da Universidade, que passaria a participar com ciência e tecnologia, a 

colonização alemã e italiana, que estabeleceram propriedades agrícolas, minifúndios e com 

uma agricultura diversificada para produção do sustento, a presença de tradições como a 

pesca, os torneios de pesca, e a existência das lagoas, assim como o habito alimentar do peixe, 

promoveriam subsídios para a formação e desenvolvimento da atividade. 
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Conforme entrevista realizada em fevereiro com Egon Schramnn, ex presidente da 

FUNPIVI, assim como também ex reitor da Universidade Regional de Blumenau, tratando 

sobre sua história com a FUNPIVI conta: 

 

Eu tenho participação na piscicultura através da FUNPIVI, nada mais que isso. 
Porque na época que surgiu a idéia da FUNPIVI eu era diretor do centro de ciências 
naturais. Isso foi final da década de 80... 1987 por aí. Surgiu a idéia de se criar uma 
estação de piscicultura em Blumenau através de uma estação de DNOS. Na época o 
presidente do DNOS era um professor nosso, que ainda hoje é nosso professor, 
Paulo Baier, ele era diretor do DNOS, e o presidente da república era o José Sarney. 
[...]  À DNOS coube a responsabilidade de criar 4 estações no Brasil: 1 no 
Maranhão, 1 no RJ, 1 no RS e 1 em SC. Como presidente do DNOS, órgão lá de 
Brasília, e ele era de Blumenau, ele quis trazer para cá. Já tinha a intenção de fazer 
um projeto diferente do que era tradição das estações de piscicultura do Brasil. 
Todas as estações de piscicultura do Brasil são em capitais, ele queria fazer um 
projeto com uma gestão diferente, não depender diretamente do governo, para que 
ele tenha alguma chance de ser auto-suficiente. Porque normalmente o que acontece: 
o governo constrói a estação e aquilo não progride, em pouco tempo acaba fechando. 
Essa história ainda continua sendo verdadeira, menos a nossa. A única estação 
construída pela DNOS, das 4 que sobreviveram é a nossa. Aí que eu acabei me 
envolvendo, me envolvendo na procura de um local, de uma área [...] se procurou e 
se achou inicialmente um terreno em Indaial, um terreno que era do Ministerio da 
Agricultura, mas não deu certo. O próprio secretario da época, ou presidente da 
EMBRATER não concordou, aí tivemos que buscar outro terreno. Na época quem 
era o reitor aqui, ele era amigo do prefeito de Timbó. Ele procurou o prefeito, o 
prefeito disse que tinha uma área muito boa. Aqui em Blumenau nós procuramos 
toda a cidade, todo o município e não achamos o terreno adequado. Tem que ter uma 
área razoavelmente grande, plano, para fazer os viveiros. E aí se encontrou então em 
Timbó, o terreno adequado [...] nessa época os responsáveis técnicos eram da 
Hungria. Eles eram Húngaros que estavam no Brasil com a responsabilidade de  
criar estações de técnica e tecnologia na área de piscicultura, em troca de dívida 
externa. A Hungria estava em dívida com o Brasil e eles pagaram através dessas 
estações de tecnologia. E por isso a responsabilidade de formar essas 4 estações em 
vários pontos do país [...] os húngaros vieram, aprovaram o novo terreno. Demorou-
se um pouco mais para se iniciar, porque o projeto de Indaial já estava quase 
praticamente pronto, aí teve que se iniciar o projeto lá em Tiroleses, que é o bairro lá 
em Timbó onde está a FUNPIVI [...] Construiu essa estação, mas aí antes de 
concluir a construção, mudou o governo, veio o presidente Collor que, acabou com o 
DNOS. Ora, acabando com um órgão que estava responsável pela implantação do 
projeto (eles também eram responsáveis pela retificação do rio aqui, por causa da 
enchente de 83, 84), a DNOS também estava fazendo essa obra. Então aproveitou 
essa obra e paralelamente construiu a estação de piscicultura. Mas em 1990 veio o 
Collor que acabou com a DNOS e acabou o projeto, naquelas alturas a estação não 
estava completamente concluída, ela não tinha nem condição de produzir ainda, isso 
em 1990. Em 88 quando foi começando a construção, era uma obra grande. Bom, 
essa obra nós ficamos em um impasse, que vamos fazer? A universidade vai tocar 
isso? A prefeitura vai tocar isso? Prefeitura de Timbó? A prefeitura cedeu também, 
DNOS ia construir e a FURB junto com a prefeitura e o Ministério da Agricultura, 
foram os responsáveis pela gestão disso. Pela gestão da estação quando estivesse 
pronta, esse era o acordo feito, convênio assinado, inclusive. Então na verdade quem 
sempre tocou foi a Universidade, através das pessoas daqui. Então, em 1990 surgiu 
esse impasse da estação DNOS e a parada das obras novas, por conseqüência. Já se 
tinha gastado muito dinheiro lá, na época eu não tenho idéia, mas imagina isso aí 
hoje uns 700 mil reais mais ou menos. [...] e tinha sido investido mais ou menos 
70% disso, 500 mil. E aí vamos jogar fora? Vamos perder esse investimento? Como 
vamos fazer? A Universidade não tinha recursos para tocar, a prefeitura de Timbó 
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muito menos. Os órgãos federais passavam por uma mudança geral, não sabíamos o 
que fazer. Resolvemos junto com os outros, concluir uma parte e começar a 
produzir, para vender e com o recurso arrecadado continuando. E assim foi feito, 
tanto é que ela levou ainda mais 2 ou 3 anos para ser concluída por causa desse 
processo. Mas enfim, ela praticamente ficou concluída com esse recurso. A 
Universidade também deu infra-estrutura, com pessoas para ajudar a construir, a 
prefeitura também ajudou com maquinário, e ela começou a produzir. E o que 
caracterizou a FUNPIVI diferentes de todas outras? Uma gestão própria, uma gestão 
que visava auto-suficiência, o que ela gera. O curso dela vai ser mantido pelo o que 
ela gerasse, em termos de recursos. E conseguiu-se isto. Levou tempo e aí foi feito 
um acordo inicial, a FURB dava os técnicos em nível superior, a prefeitura lá dava 
uma infra-estrutura mínima de mão-de-obra por 1 ano. E com isso se conseguia não 
ter muito custo enquanto não se arrecadava muitas vendas (SCHRAMNN, 2009). 

 
 

Segundo Silva (2005), a construção da Estação de Piscicultura da Fundação de 

Piscicultura Integrada do Vale do Itajaí – FUNPIVI (Figura 23), foi constituída em acordo em 

1988 entre o Departamento Nacional de Obras e Saneamento - DNOS, a Universidade 

Regional de Blumenau e a Prefeitura Municipal de Timbó. A tecnologia foi disponibilizada 

por técnicos húngaros pelo convênio entre o governo federal brasileiro e a AGROBER-

AGROINVEST, da Hungria. Pitz apud Silva (2005, p.359), afirma que a missão da FUMPIVI 

era produzir alevinos que o Estado e a iniciativa privada eram carentes na época, para 

impulsionar o desenvolvimento da piscicultura, além de fazer pesquisa e difundir as técnicas 

de cultivo através de cursos e palestras.  

 

 

Figura 23: FUNPIVI, município de Timbó. 
Fonte: (Foto do autor) 

 

A tecnologia da Hungria passou a ser instalada em território blumenauense, e com ela 

vieram as Carpas, carpa húngara, carpa capim, carpa cabeça grande, e algumas espécies de 

peixes do norte do Brasil, como o pacu, que era produzido em projetos da UDESC em 
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Florianópolis, para depois intentar com cascudos e outras espécies nativas da região. Segundo 

Egon Schramnn (2009): 

 
[...] a produção começou a ser feita, as matrizes material genético veio da 
Hungria, eram espécies exótica. Isso fazia parte do pacote DNOS, isso eles 
bancaram. Carpas, carpa húngara, carpa capim, carpa cabeça grande. Os 
técnicos húngaros tinham trabalhado na UDESC eles trouxeram algumas 
matrizes também de pacu, de espécies do norte. Que eram facilmente 
adaptados aqui, não eram espécies exóticas. Com o tempo foi se aproveitando 
cascudo, espécie nativa nossa, mais tarde veio a tilápia que também é exótica, 
que é perfeitamente explorada, comercialmente aqu, hoje não se produz mais 
tilápia. Essa foi a história e eu estou envolvido desde o início nela. Então a 
partir do momento que eu fui diretor do centro e nós achamos o terreno, nós 
buscamos a construção de um modelo de gestão. Então se criou uma 
fundação, uma fundação municipal, a Funpivi, é uma fundação dos direitos 
privados, mas criada pelo município de Timbó, mas funcionava como um 
direito privado. 

 
 

De acordo com o estatuto da FUNPIVI de 12 de fevereiro de 1993, com relação à 

Denominação e Finalidades, presentes no capítulo um e dois: 

 
- A Fundação de Piscicultura Integrada do Vale do Itajaí, neste estatuto 
denominada de FUNPIVI, instituída pela Lei municipal nº 1.056 de 16 de 
maio de 1989, com foro e sede na cidade de Timbó, Estado de Santa 
Catarina, na localidade de Tiroleses, é uma entidade de fins não lucrativos, 
Pessoa Juridica de Direito Privado, regendo-se pelo presente estatuto e pela 
legislação pertinente 
- A duração da FUNPIVI será por tempo indeterminado. 
[...] 
- A FUNPIVI tem por finalidade o desenvolvimento da produção do ensino, 
da pesquisa, da extensão e da prestação de serviço na área de Aqüicultura e 
Piscicultura Integrada em todos os níveis e por todas as formas ao seu 
alcance, respeitando os princípios de harmonia com o meio ambiente 
(ESTATUTO DA FUNPIVI, 1993) 

  

 
Figura 24: Localidade onde foi instalada a FUNPIVI 

Fonte: (Acervo de Gisela Georg) 



Martin Stabel Garrote  
A rede sociotécnica da piscicultura: desenvolvimento e meio ambiente no município de 

Blumenau-SC. 

127 

 

127 
 

 
 

 
Figura 25: Lagoas da FUNPIVI 

Fonte: (Centro de Memória da Universidade Regonal de Blumenau) 
 

A FUNPIVI passou a produzir marrecos (Figuras 26), e iniciar a abertura das 

lagoas/viveiros, cultivando alevinos, tornando-se um fornecedor para Blumenau e toda a 

região. Foi através dela que a atividade da piscicultura passa a se adequar e ser territorializada 

em Blumenau. A produção inicial da estação fornecia peixes para mais de 350 lagoas da 

região no início dos anos 90. A cada ano a produção aumentava, assim como aumentava a 

quantidade de pequenos produtores agrícolas que integravam em sua propriedade a lagoa. A 

estação promoveu cursos e conhecimentos para que fosse possível o cultivo de mais de 14 

espécies de peixes na região, entre elas as carpas e tilápias, e espécies nativas, como a traíra, o 

cascudo e a piava, e o marreco de Pequim, uma vez que na região era comum o consumo 

dessa carne, assim como a sua associação nos arrozais para matar pragas. As primeiras 

matrizes da FUNPIVI foram trazidas da Hungria, outras de Curitiba e Chapecó. Durante a 

década de 90 a estação alcançou uma modernização na atividade da piscicultura, atingindo 

com sua produção mais de 2000 lagoas existentes na região de Blumenau, que eram usadas 

pelos produtores para os torneios de pesca e para o próprio consumo. A FUNPIVI teve papel 

de difusão da atividade até 2001, quando passa a diminuir sua produção, devido a 

concorrência dos novos atores que passam a produzir peixes e a concorrer com ela. Mas o 

papel da FUNPIVI foi cumprido. Ela proporcionou o desenvolvimento da piscicultura na 

região durante a década de 90, vendendo alevinos para lagoas da região, Blumenau, e outros 

Estados (JORNAL DE SANTA CATARINA, 1989; JORNAL DA FURB, 1994). 
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A Universidade Regional de Blumenau e a FUNPIVI estabeleceram negociações 

desde funcionários de apoio de serviços gerais, e técnicos e pesquisadores e principalmente 

conhecimentos científicos e tecnológicos. Esses conhecimentos e trocas de tecnologia eram 

realizadas através de pesquisas em parceria com a TEHAG Warm Water Fish Hatchery da 

Hungria, e através da participação de eventos como Seminários, Encontros e Simpósios sobre 

aqüicultura e piscicultura realizados no país. A FUNPIVI negociava com os lagoeiros e 

pesque pagues do território de Blumenau e região. Os técnicos visitavam seus clientes 

repassando conhecimentos científicos e tecnológicos, incentivando o desenvolvimento da 

atividade.  

 

Figura 26: Criação de marrecos de Pequim da FUNPIVI 
Fonte: (Foto do autor) 

 

Conforme Egon Schramnn (2009), a estão da FUNPIVI passou a vender mais de 8 

milhões de alevinos por ano. A FUNPIVI era o único ator na região de Blumenau que 

produzia com técnicas e tecnologias o melhor alevino da região, e com a extensão, favoreceu 

a instalação, a formação e desenvolvimento da rede sociotécnica de piscicultura de Blumenau 

e região. Sua existência e função possibilitaram o surgimento de mais atores que passaram a 

integrar, negociar, e melhorar os procedimentos e tecnologias para que a atividade pudesse 

desenvolver. 

 
Essa estação com o tempo ela cresceu muito, chegou a vender 8 milhões de alevinos 
no mundo, acho que ainda é, mas foi sem dúvida a maior estação de piscicultura no 
estado e a mais importante. A FUNPIVI mudou a realidade de piscicultura não só na 
região do vale, ela mudou a realidade da piscicultura no estado de Santa Catarina. A 
piscicultura era uma coisa antes da FUNPIVI e outra depois da FUNPIVI. Hoje ela 
já não tem mais a importância que teve, porque a partir do modelo FUNPIVI, a 
qualidade dos alevinos, qualidade das matrizes, formas de produção, tecnologias 
feitas, muitas outras pisciculturas surgiram e aí deu um incremento muito grande 
(SCHRAMNN, 2009). 
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A FUNPIVI teve papel fundamental na difusão de informações e conhecimentos 

científicos, alevinos, peixes, passando a criar um cenário positivo para a formação de uma 

rede de atores compartindo e fomentando o desenvolvimento da piscicultura. Através dos 

relatos de Egon Schramnn (2009) torna-se visível o processo no qual a FUNPIVI participou 

na história da piscicultura em Blumenau: 

 

[...] vendíamos esses alevinos em  muito mais quantidades para outras regiões e 
estados, como RS e PR, do que aqui, mas aqui também. [...] aqui começavam a 
surgir pequenas outras pisciculturas, ex-funcionários nossos que criaram outra 
piscicultura, e que acabou suprindo as necessidades locais. A Funpivi então com 
uma estrutura maior e vendia preços mais elevados, porque tinha um padrão de 
venda com custo mais elevado, ela vendia para outros produtores em outras regiões. 
Isso acabou se consolidando esse modelo. A realidade da piscicultura foi modificada 
em SC e eu diria assim, parte do Sul do Brasil, em função da FUNPIVI. Mudou 
muito porque os produtores começaram a ter melhor qualidade de peixe, assistência 
técnica, nós tínhamos um esquema de pessoas responsáveis, representantes nossos 
praticamente, nas regiões, que vinham buscar e distribuíam para outros produtores 
lá. [...] ela foi criada para incrementar a piscicultura na região. Para promover o 
desenvolvimento. Porque se sentiu que os produtores queriam criar peixe, mas não 
tinha alevino. E paralelo ao trabalho de alevinos, foi feito a criação de marrecos, que 
era outra necessidade local, aqui é uma região de cultura de colonização alemã e 
tinha o hábito de se alimentar do marreco. E a produção do marrequinho vinha do 
RS, de São Leopoldo, e um pouco da estação de agropecuária de Araquari, era uma 
estação muito pequena, uma escola agrícola federal, produzia um pouco. Então se 
sentiu a necessidade também de se produzir isso. Era um projeto em conjunto, 
piscicultura junto com avicultura, essa é uma tecnologia húngara, eles 
desenvolveram isso lá e deu certo, trouxeram isso para cá e deu certo. Porque aqui 
tínhamos demanda de mercado para esse marreco. E aí entra a segunda grande 
contribuição da FUNPIVI, nós acabamos influenciando até a produtividade das 
arrozeiras da nossa região. Os agricultores quando colhem o arroz, dentro da 
arrozeira fica muita semente de pragas e insetos e daninhos à cultura do arroz. O 
marreco é um bicho que não voa, ele é terrestre e ele não vai embora, fica em grupo, 
mesmo não cercado, permanece naquele local onde estão. Isso é uma contribuição 
muito grande da EPAGRI mais adiante, a EPAGRI ajudou a disseminar essa cultura. 
Nós produzimos os marrequinhos de um dia, assim como se produz pinto de um dia, 
com duas finalidades, fornecer para os abatedouros de marrecos, que tinham muitos, 
como em Jaraguá, agora mais tarde surgiu esse aqui de Indaial, vários outros aqui 
pequenos. E o segundo objetivo era fornecer os marrequinhos pequenos para os 
agricultores soltarem nas arrozeiras. O marreco fica durante 3 meses na arrozeiras, 
ele destrói tudo, come tudo, folha seca, semente que tem dentro do barro da 
arrozeira, inseto, ele limpa o terreno. E como ele fica 3 meses, ele também defeca, e 
com isso as fezes deles junto com a urina, tem alto teor de nutrientes, teor de 
nitrogênio. Então o que aconteceu, acabava adubando o solo. Além de diminuir a 
quantidade de defensivos agrícolas como herbicídios como inseticidas na arrozeira, 
não eliminava, mas diminuía (SCHRAMNN, 2009) 

 

Segundo Dambrowski (2003), na FUNPIVI são criadas 13 espécies de peixes, as 

quais, as matrizes são importadas. São elas: carpas - capim, cabeça grande, duas variedades de 

carpa húngara, prateada, colorida;  duas variedades de tilápia , traíra, catfish, jundiá (nativo), 

bagre africano. São produzidos oito milhões de alevinos por ano, sendo vendidos, na sua 
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maioria para a região Sul. A área da sede é de 7 hectares (Figura 27), além de mais 8 ha Em 

outros locais, totalizando uma área de 15 ha.  

 

Figura 27: Área de lagoas da FUNPIVI 
Fonte: (Foto do autor) 

 

A reprodução é feita artificialmente, os machos e fêmeas são isolados em caixas 

dentro do laboratório (Figura 28), e a produção de gametas é induzida com a utilização de 

hormônio. O hormônio utilizado é fabricado a partir da hipófise de peixe, este também é 

importado, com um custo de R$ 900 por litro. Em geral é utilizado 3ml de hormônio para 

cada quilo de peixe (variando entre as espécies). Após a indução os gametas são retirados e 

misturados levemente com auxílio de penas, após é adicionado água, com isso os 

espermatozóides ganham mobilidade, o que dura aproximadamente 1-1,5 minutos, os gametas 

são misturados levemente e levados para incubadoras (Figura 29). A fecundação artificial não 

funciona com todas as espécies como é o caso das tilápias e do catfish. No caso dos catfish, é 

feita a coleta de gametas na água, e nas tilápias é coletado larvas no viveiro. Nas tilápias é 

feito reversão sexual, utilizando um hormônio masculinizante (testosterona) para obter 

animais com melhor genótipo (tamanho) (DAMBROWSKI, 2003).  
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Figura 28: Laboratório da FUNPIVI 
Fonte: (Foto do autor) 

 
 
 

 

Figura 29: Incubadora de alevinos na FUNPIVI 
Fonte: (Foto do autor) 

 

Após a colocação dos ovos nas incubadoras, passam dois a três dias até a eclosão, 

as larvas nascem e por dois a três dias carregam o saco vitelínico, o que as deixa pesadas e 

com pouca mobilidade, neste período elas não se alimentam, sobrevivem apenas com os 

nutrientes do saco. Nesta fase ainda não tem bexiga natatória e somente conseguem nadar na 

vertical. Após aproximadamente seis dias na incubadora, as larvas já perderam o saco 

vitelínico e são transferidas para os viveiros (Figura 30), onde passam a se alimentar de 

plâncton vivo, nesta etapa tem mais mobilidade e resistência. A lagoa onde são colocadas as 

larvas são previamente preparadas, secas, limpas e adubadas, para aumentar a produção de 
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plâncton e é feita a correção do Ph. Depois de 30 a 40 dias (alevino I – até 3 cm) são 

comercializados (DAMBROWSKI, 2003). 

 

Figura 30: Viveiro de alevinos na FUNPIVI 
Fonte: (Foto do autor) 

 

 

Durante os anos noventa a atividade da piscicultura já tinha um cenário composto por 

diversos atores no território do município de Blumenau. Características naturais adequadas, 

tradição e cultura da pesca, as políticas e programas internacionais, nacionais, regionais e 

locais presentes na história da atividade da piscicultura no sul do Brasil, a colonização de 

imigrantes alemães, italianos, prussianos, poloneses entre outros, que trouxeram a cultura da 

pesca, assim como conhecimentos para a construção de lagoas, as lagoas artificiais, pequenos 

produtores rurais com lagoas com produção voltada para a subsistência, a pescaria de lazer, a 

de torneios, a pequena comercialização do peixe vivo na páscoa, diversidades de espécies de 

peixes exóticas e nativas da Bacia do Itajaí cultivados nas lagoas dos pequenos produtores, o 

crédito ao produtor através da ACARPESC, as atividades do DNOS em Blumenau durante as 

décadas de 80 e 90,  os conhecimentos sobre a ecologia das espécies cultivadas, através da 

extensão da ACARESC, da FUNPIVI, da EPAGRI, os extensionistas, a produção de alevinos 

e peixes de qualidade com as estações da Tatutiba, em Blumenau e da FUNPIVI em Timbó, a 

Universidade Regional de Blumenau assessorado a difusão da piscicultura com a FUNPIVI, 

as lojas de Caça e Pesca promovendo a venda de artefatos de pesca, Prefeitura, os lagoeiros, 
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os pesque e pague, a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Obras, Sindicato dos 

Agricultores entre outros passaram a compor uma rede de interações que possibilitou o 

desenvolvimento da piscicultura no território de Blumenau.  

A partir desse cenário favorável para piscicultura no território de Blumenau, novos 

atores passaram a ganhar espaço, como o caso de novos produtores de alevinos e peixes, 

empresas do ramo de apoio tecnológico a piscicultura, comercializando caixas de transporte, 

aeradores, entre outras tecnologias, empresas de ração, empresas de distribuição dos produtos, 

empresas ou indivíduos que passaram a transportar alevinos e peixes, estabelecimentos do 

tipo pesque pague, novos organismos governamentais que passaram a difundir a atividade da 

piscicultura, como o caso da EPAGRI, entre outros.  Foi durante a década de 90 que se 

formou um conjunto de atores que negociando e interagindo, desenvolveu a atividade, o que 

foi enraizado ela no imaginário do agricultor, assim como no território de Blumenau e na 

região. O Vale do Itajaí (Alto Vale e Médio) passou a ser um importante ator na história da 

piscicultura no sul do país.  

No ramo de tecnologia para assessorar a atividade da piscicultura, a Bernauer 

Aqüicultura em Blumenau (atuando com equipamentos para a pisicultura) e a Engepesca em 

Itajaí (atuando na produção de redes para a atividade da piscicultura), passaram a dispor no 

mercado aparelhos como aeradores, caixas de transporte de peixes, redes de arrasto, tarrafas 

para lagoas, viveiros entre outros. Ao mesmo tempo, os Frigoríficos de pescado Martinho do 

litoral também passam a processar a carne do peixe da piscicultura de água doce, sendo um 

ator de comercialização da produção catarinense, o que estimulou o crescimento de lagoeiros 

de engorda de peixe, os pesque pagues e conseqüentemente, estimulou toda a atividade da 

piscicultura no Vale do Itajaí. 

Segundo Huscher (1998), a proliferação dos pesque-pague e de empresas para 

industrialização do peixe em todo o País motivou a Bernauer, de São Paulo, a mudar o foco de 

seu negócio na unidade de Blumenau. A filial, estabelecida na cidade em 1986, que produzia 

equipamentos para controle da poluição ambiental, passou a desenvolver desde 91, com 

exclusividade no Brasil, artigos e serviços para o manuseio e produção de peixes e camarões. 

No ano de 1991, realizou-se a primeira venda de aeradores no Brasil, dando início a uma série 

de importações de Taiwan e da Alemanha. Logo surgem as primeiras caixas para transporte 

de peixes vivos com tecnologia italiana, como também roupas especiais da Dinamarca. Em 

seguida, as incubadoras com tecnologia húngara e em 1994, a Bernauer inicia oficialmente as 

suas atividades. Atualmente a Bernauer apresenta ao mercado da piscicultura, tecnologias e 
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ferramentas como incubadoras, aeradores, alimentadores, caixas para transporte, roupas para 

manuseio dos peixes, etc (IMIANOWSKY, GARROTE, MATTEDI, 2009). 

A Empresa de Ventiladores Bernauer S.A é uma empresa que atua desde 1930 no 

mercado de tecnologia do ar e meio ambiente. Em maio de 1986 adquiriu uma propriedade 

em Blumenau promovendo-se no mercado do sul do país e Mercosul. Na região a empresa 

passou a disponibilizar tecnologia específica para a atividade da aqüicultura, em especial a 

piscicultura, passando a suprir à rede sociotécnica da piscicultura com equipamentos, 

conhecimentos científicos, tecnologias e procedimentos de manuseio das tecnologias 

(BERNAUER, 2009). 

Segundo Berteli (2009): 

 
[...] a Bernauer surgiu em função da FUNPIVI, como não tinha caixa para 
transportar o Sr. Bernauer, a Empresa Bernauer, queria construir uma grande 
piscicultura aqui. [...] Eles vieram para cá porque viram que era um nicho bom, 
poderia ter funcionários, essa coisa toda. Mas a idéia deles não era essa aqui, eram 
grande ventiladores e aspiradores para lagoas e melhorar o meio ambiente. [...] o Sr. 
Bernauer se interessou em fazer uma grande piscicultura [...] Fez um grande projeto 
e aí estava com o projeto na mão, vou verificar os equipamentos, fazer o orçamento 
dos equipamentos para ver se é viável economicamente, não tem equipamento no 
Brasil, ele foi para a Europa, na Europa tava muito caro, ele foi para a China, 
Taiwan. Aí começou a negociar e ele botou a empresa, viu que aqui não tem 
equipamento, começou a vender[...] (BERTELI, 2009). 
 
 
 

A FUNPIVI foi uma estação desenvolvida pelos húngaros em convênio como já 

citado. Neste cenário a Bernauer também tinha negócios com os húngaros, e passaram a 

disponibilizar em Blumenau os equipamentos necessários para que a produção de alevinos e a 

sua manutenção fossem garantidas com tecnologias de melhora ambiental nos viveiros da 

piscicultura, conforme modelos de tecnologias húngaras e chinesas, suprindo a piscicultura 

local, baseada no modelo húngaro. A partir da Bernauer e a tecnologia que ela disponibilizou 

para os piscicultores foi possível aprimorar a atividade, melhorando a produção de alevinos, a 

qualidade da água dos viveiros, na produção de alevinos, prolongando a vida dos peixes. 

A Bernauer passou a introduzir no cenário da piscicultura de Blumenau novos atores, 

estes representados pelas tecnologias que passaram a estar presente em todo o território e 

região do Vale do Itajaí. Seus principais produtos que fazem parte hoje da rede sociotécnica 

da piscicultura são os aeradores, alimentadores, instrumentos para a análise da qualidade da 

água, caixas de transporte de alevinos ou peixes, maquinas de processamento de peixes e 

incubadoras.  
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Os aeradores são equipamentos flutuantes com função de oxigenação e quebra de 

estratificação da água, minimizando a ação de gases nocivos e homogeneizando a temperatura 

da água, evitando a inversão térmica e aumentando a taxa de decomposição da matéria 

orgânica. A utilização do aerador depende da área da lagoa, geralmente é utilizado para um 

hectare um motor de 4HP a 6HP. Possuem uma vida útil de 6 a 8 anos. A Bernauer 

disponibiliza dois tipos de aeradores, modelos Aguapás e Aquahobby. O Aguapás- dez 

modelos com paletas de polietileno, para áreas em média de 1.000m2 a 0,5há , a manutenção é 

a troca de óleo nas primeiras 260 hs e após a cada 3.600 hs; e o Aquahobby- aeradores com 

hélices, menor tamanho, utilizado em média para áreas de 100 a 1.200 m2, mais utilizado para 

criação de camarões (DAMBROWSKI, 2003; BERNAUER, 2009). 

Os Alimentadores são equipamentos utilizados para alimentação programada, 

possuem três modelos. Os instrumentos para análise da qualidade da água são utilizados para 

monitoração da qualidade da água, coletando a taxa de oxigênio, medição de Ph, salinidade da 

água. Disponibilizam um aparelho completo que mede O2, Ph e temperatura. Assim como 

incubadoras, disponibilizando dois modelos de incubadoras. Incubadoras de vidro com 

capacidade de 6 litros e incubadoras de fibra de vidro com capacidade variando de 56 a 200 

litros, estas com anel telado removível (DAMBROWSKI, 2003; BERNAUER, 2009). 

As Caixas de Transportes de alevinos e peixes é disponibilizado pela Bernauer através 

de dez, sendo para curtas e longas distâncias, com sistemas quebra-ondas e anti-vazamentos. 

As caixas são transportadas fixas no caminhão. Entre elas, as mais negociadas são as: 

Transfisch (caixas térmicas com sistema que regula a quantidade de O2 injetado e estrutura 

quebra ondas (sistema desenvolvido na empresa). Estrutura da caixa em aço-inox. Modelos 

para 1.000, 1.600 e 2.400 litros (500 a 700 Kg de peixe por caixa), suporta viagens de até 36 

hs); a Transfisch para camarões (desenvolvidas para pós-larva de camarão, modelo para 

1.000L, capacidade para transportar até dois milhões de pós-larva, isolamento térmico e 

movimentação para não aglomeração evitando asfixia dos organismos, caixa dividida para 

facilitar a contagem e com saída em baixo); a Transfisch para transporte de curta distância  

(não possuem isolamento térmico e regulador de O2, a distribuição de O2 é feita através de 

mangueiras perfuradas no fundo da caixa. Modelos de 500L e 1.000L, capacidade para 300 a 

350 Kg de peixe) (DAMBROWSKI, 2003; BERNAUER, 2009). 

A Bernauer também disponibiliza tecnologia para o processamento do peixe, entre elas 

comercializa Máquina para fechar sacos com grampo; Evisceradora com compresor-aspirador 

e escova rotatória (corta, suga vísceras e escova); Embaladora a vácuo; Defumador; Máquina 
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de tirar pele; Cortadora de espinhas; Aparelho classificador de tamanhos – grades móveis com 

ajuste de tamanho (DAMBROWSKI, 2003; BERNAUER, 2009). 

Segundo Huscher (1998) os equipamentos produzidos pela Bernauer passaram a ser 

utilizados em larga escala por empresas especializadas no transporte de peixe vivo, que eram 

as que produziam alevinos, entre alguns pequenos produtores agrícolas que investiram na 

produção de carpas e tilápias – lagoeiros, assim como os "atravessadores" da piscicultura, 

atores novos que passaram com seus veículos (caminhões de transporte) adquirir caixas de 

transporte de alevinos e peixes, e a realizar serviços de entregas, ou revenda entre lagoeiros e 

pesque pagues. E principalmente, a partir da segunda metade dos anos 90, a tecnologia em 

equipamentos para a piscicultura passou a interessar os produtores locais, e os equipamentos 

passaram a ser um elemento da paisagem da piscicultura. Como exemplo, a reportagem de 

Huscher apresenta o caso do proprietário de pesque pague Heinz Georg, que tem o pesque-

pague Recanto das Lagoas, na Itoupava Central. Atualmente ele busca o peixe para suas 16 

lagoas em bombonas de plástico, adequada somente para curtas distâncias. Mas como 

pretende buscar fornecedores também em Pomerode e Massaranduba vai ter de investir em 

tecnologia mais apropriada.  

De acordo com Egon Schramnn, tratando sobre o papel da Bernauer no território de 

Blumenau e para a rede sociotécnica da piscicultura, conta: 

 
A Bernauer fornece equipamentos. Trabalhou conosco. Mais uma derivação. Essa 
empresa, Bernauer, era muito amigo dos húngaros. Acho que eles tinham 
propriedade em São Paulo que criava peixe. Ele sentiu na hora que a piscicultura se 
expandiu, ele sentiu falta de equipamentos para melhorar a produtividade, aeradores, 
oxigenação da água, e outros equipamentos, fornecimento de ração, etc. Ele 
trabalhava com equipamentos de refrigeração, e mudou o ramo porque achou um 
risco de mercado e hoje atua muito mais no Nordeste do que aqui, mas começou 
conosco aqui. Ele acabou cedendo alguns equipamentos para demonstração lá na 
FUNPIVI no início [...] quando tinha um produtor mais organizado, que podia 
investir mais, aí se fazia a indicação (da Bernauer), mas não havia um convênio. Ele 
vendeu muito equipamento no Nordeste nas grandes fazendas de camarão. Ele 
começou nisso em função da FUNPIVI, que começou a gerar o mercado e não se 
tinha equipamento. A Bernauer nunca chegou a ajudar a FUNPIVI, só conversas, 
trocas de idéias. Ele estava a fim de investir grandemente aqui na região, uma área, 
mas não conseguiu porque não achou. E na época que os húngaros engenheiro de 
pesca estava aí, estavam até conversando, mas não andou (SCHRAMNN, 2009). 

 

Desta forma a Bernauer tanto no território do município de Blumenau, como em toda a 

região de Blumenau e no Vale do Itajaí gerou subsídios para que os problemas da qualidade 

da água das lagoas dos produtores piscicultores, lagoeiros em geral, pesque pagues fossem 

solucionados. A Bernauer possibilitou para os piscicultores produtores material para 

laboratório, incubadoras, e aeradores específicos, e para os demais atores que criam peixe, 
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aeradores, alimentadores e caixas de transporte de alevinos e peixe. Com isso a atividade 

passou a crescer, tornando-se cada vez mais um investimento com lucro certo para os 

pequenos proprietários rurais do território, principalmente aqueles que tinham um bom fluxo 

de água em suas propriedades, e que passaram a investir na tecnologia e estrutura, moldando 

suas propriedades para adotar o sistema de pesqueiro ou pesque e pague. 

Com um cenário favorável para a produção, além dos equipamentos que melhoravam 

as condições ambientais dos peixes, e melhora na produção, eram necessários equipamentos 

que facilitassem a colheita da produção. Neste sentido atores que produziam redes para pesca 

passaram a investir em tecnologia para suprir a aqüicultura do Estado, e principalmente 

moldada nos modelos de piscicultura crescentes no litoral, médio e alto vales, e no oeste de 

Santa Catarina. A Engepesca é uma empresa fundada em Itajaí em 1986, passou a suprir o 

mercado da aqüicultura, construindo equipamentos que passaram a suprir a necessidade da 

piscicultura no Vale do Itajaí e principalmente no território de Blumenau, onde passou a 

negociar com produtores/piscicultores,lagoeiros/produtores, produtores/pesque e pague e os 

pesque pagues. A empresa passou a produzir redes para a despesca de lagoas, especificando 

com tecnologia e designer os materiais e estilos das redes a fim de atender especificamente 

determinada espécie, ou produção. Entre os equipamentos que a empresa passou a 

disponibilizar, a rede sociotécnica da piscicultura absorveu redes específicas para carpa e 

tilápia, sendo que para esta última espécie a de modelo TilápiaNet a mais propícia, pois 

apresenta diversas alturas e uma grande bolsa que assegura uma boa aderência no fundo da 

lagoa. Outros equipamentos adotados e utilizados foram às tarrafas para biometria e despesca, 

usadas para a piscicultura e carcinicultura. Possuem tarrafas de argola de 5 a 13 mm com 

redes produzidas com nylon multifilamentado sem nós, evitando os danos e traumas aos 

alevinos. Também em algumas propriedades e pesque pagues foi visualizado tanques redes, 

que consistem em viveiros de redes para grande lagos, entres outros equipamentos como redes 

de arrasto e etc (ENGEPESCA, 2009). 

A Engepesca com equipamentos melhorando a retirada dos peixes da lagoa, e 

Bernauer produzindo tecnologia melhorando o ambiente do viveiro e processos da 

piscicultura, a atividade da piscicultura passou a ter suporte e a desenvolver em ritmo mais 

acelerado do que apresentou na década de 80. No território de Blumenau a Bernauer foi uma 

empresa que sentiu na região um nicho para investir e lucrar com equipamentos para a 

piscicultura. Com os equipamentos específicos para a produção de alevinos, aeradores para 

movimentar e oxigenar a água, as caixas de transporte de alevinos e peixes, entre muitos 
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outros, fez a atividade na região de Blumenau expandir em número de estabelecimentos de 

pesque e pague. Associado as tecnologias, e a extensão rural, promoveu-se o aperfeiçoamento 

da pratica da atividade, no que possibilitou a formação e desenvolvimento de uma rede 

sociotécnica. 

A partir da existência das condições naturais, de políticas e programas nacionais, 

estaduais e regionais, das tradições sociais e culturais do território de Blumenau, associados à 

FUNPIVI, que proporcionava ciência com pesquisas com a Universidade Regional de 

Blumenau e tecnologia, a estação da Tatutiba, assim como os produtores de alevinos, e as 

industrias de tecnologia de aqüicultura como a Bernauer e a Engepesca, adicionou ao 

território um grande aumento de praticantes do cultivo do peixe, o que fez rapidamente o 

mercado da piscicultura ficar estabelecido no território de Blumenau. No mesmo tempo, 

novos criadores de alevinos, novos atores como os lagoeiros de engorda de peixe, os 

atravessadores com seus veículos e caixas de transporte de peixe que passam a revender ou 

transportar carga de peixe de lagoa para lagoa, e os pesque pagues, no que formou e 

configurou uma rede que envolve interações entre atores humanos e não humanos, o 

conhecimento dessas interações produzindo inovações, e tecnologias que facilitam e 

promovem o desenvolvimento e sucesso da atividade. Neste cenário, além do território de 

Blumenau, a piscicultura passou a ocupar o espaço e a romper fronteiras políticas e 

geográficas em suas conexões. 

Um ramo que também surge na década de 80-90 é o de rações de peixe. O objetivo era 

recolher as sobras da manufatura das indústrias de files no litoral e produzir ração para a 

aqüicultura no Estado. No território de Blumenau, grande parte dos piscicultores utiliza a 

ração como forma de alimentar o peixe, e ainda associam algumas verduras e restos da 

produção agrícola no sistema de engorda (na função de economizar). As empresas que 

negociam ração com os produtores de alevinos, de peixes adultos e aos pesque pagues do 

território de Blumenau, são: Empresa de Rações Gumz e principalmente a Nicoluzzi. A 

fábrica da Nicoluzzi produz ração para peixes tropicais, para marrecos, faisão, suínos e outras 

aves a partir de restos de peixe, penas de aves, restos de ostras, lula e camarão.  

Segundo Dambrowski (2003), os restos dos animais derivados da pesca marinha, 

aqüicultura, e aviculturas são transformados em ração. Inicialmente são levados com uma 

rosca para um digestor onde, com alta temperatura e pressão (150ºC – 4ton) são 

desintegrados. Após vão para uma máquina para extração de óleo, onde a farinha sai em 

pelotas, é levada para outra máquina para moer. Após é enviada ao misturador onde são 
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adicionadas farinhas de soja, farinha de milho, farelo de soja, e outras farinhas opcionais, 

além do pré-mix, que é comprado pronto. A mistura e a quantidade de farinhas e o pré-mix 

varia para cada animal. È feita uma análise de quantidade de proteína para cada matéria prima 

adicionada, e também um controle de aflatoxinas. Saindo do misturador a mistura vai para a 

peletizadora ou extrusadora. A ração extrusada é preferida pelos compradores por que não 

afunda, há menos perdas, ao contrário da peletizada.  

 A Nicoluzzi passou a ser uma das principais marcas de ração para peixes da região 

devido pesquisas e inovações tecnológicas. A empresa passou a inovar em tecnologia e a 

desenvolver rações com dietas completas para alevinos e peixes, através de proteínas 

combinadas do pescado de origem marinha, produzindo a farinha de peixe. E ainda também, 

dietas formuladas especialmente para peixes carnívoros com ingredientes especializados e 

rações com equilíbrio nutricional adequado para peixes onívoros, possibilitando o aumento da 

produção na piscicultura (IMIANOWSKY, GARROTE, MATTEDI, 2009).  

Conforme Ribeiro et al (2005), a ração para peixes pode ser processada e encontrada 

em diferentes formas, como por exemplo: farelo de soja, farinha de peixe, farelo de algodão, 

farelo de amendoim, farelo de canelo, concentrados protéicos de origem vegetal, farinha de 

carne e osso, farinha de sangue, levedura. As formas físicas encontradas de ração para 

alimentação dos peixes pode ser encontrada através do fornecimento de: a) ração farelada: não 

muito recomendada pela grande perda de proteína e poluição à água; b) ração peletizada: 

apresenta um custo de produção maior que a ração farelada, porém apresenta melhor resultado 

quando utilizada, possui tempo de permanência na superfície da água por 15 minutos; c) ração 

extrusada: sua estabilidade na superfície da água é de cerca de 12 horas, tornando o manejo 

alimentar com este tipo de ração mais fácil. Atualmente, tem sido a forma de ração mais 

indicada para a piscicultura. Mesmo com uma diversidade ampla de rações, na região de 

Blumenau, é comumente encontrada uma alimentação exclusiva com a farinha de peixe, e em 

alguns casos mínimos, restos de comida provindos do restaurante. Em grande número, os 

donos de pesque-pagues e responsáveis pela alimentação, cuidado e manejo dos peixes, 

encontram dificuldades quanto à alimentação dos peixes pelo alto custo da ração, queixando-

se da não possibilidade de um valor mais reduzido quanto aos insumos. 

Desta forma, as empresas de tecnologia de suporte para a piscicultura, como os 

exemplos apresentados – Bernauer, Engepesca, Nicoluzzi e Gumz – geraram mecanismos que 

faltavam para que a atividade fosse desenvolvida, indo além do vinha sendo apresentado até 

finais da década de 80. Os anos 90 foi o período onde a atividade enraizou-se e mais cresceu 
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em Blumenau. Com a extensão rural a partir da EPAGRI, a difusão dos conhecimentos sobre 

os atores de tecnologia de apoio foram sendo confrontados com as experiências dos 

piscicultores, no que configurou um modelo diferenciado de produção de peixe, estando neste 

cenário, produtores que seguiram os conhecimentos a risca; os que por falta de capital 

optaram em reduzir o gasto, adquirindo menos tecnologia, e aqueles que continuam 

realizando testem e praticando uma piscicultura fora dos padrões dos conhecimentos do 

modelo húngaro e chinês de produção, com baixo custo e baixa produção e qualidade.  

Desta forma, o lagoeiro e o pesque e pague do território de Blumenau sentiu a 

necessidade de procurar, além dos atores já citados, novos produtores de alevinos para suprir 

suas necessidades, pois no território de Blumenau, devido à diversidade e a qualidade de 

produção, deixava a desejar. Assim, a rede formada em Blumenau passa a integrar outras 

regiões delimitadas geograficamente e politicamente, rompendo fronteiras e desenhando uma 

nova forma de conceituar a região, uma vez que passa a se integrar com outras redes de 

piscicultura, no que desenhou no Vale do Itajaí o espaço da piscicultura, ou a região da 

piscicultura. 

Durante os anos 90, novos atores estabelecem suas relações nas interações dos atores 

da rede sociotécnica em formação e desenvolvimento no território de Blumenau. Próximo a 

Blumenau, no município de Lontras passa a funcionar o Frigorífico Pompéia Ltda, um 

estabelecimento para processar a produção de pescado de água doce da região. Conforme 

Rosa (1996), o frigorífico surge a partir da existente demanda de peixe para ser processado e 

comercializado no mercado. Era necessário um ator que absorvesse a produção de peixes e a 

preparasse para comercialização. O frigorifico implantou na região de Lontras um sistema 

integrado de suíno, aves, e peixes, e passou a distribuir alevinos para mais de 1200 

piscicultores cadastrados. Os piscicultores se encarregariam de produzir um pescado de 

qualidade para o frigorífico processar e comercializar. A atividade do frigorífico consistia no 

empréstimo de alevinos, promoção da extensão nas propriedades ensinando as técnicas de 

piscicultura associada à suinocultura e aves. Mas devido baixa produção de peixe com 

qualidade advindas do agricultor, a concorrência contra grandes frigoríficos como a Sadia, os 

que passaram a processar files de tilápias no litoral, e a falta de técnica para o cultivo, sistema 

de engorda, processamento e comercialização da carne do peixe, o empreendimento não 

promoveu o desenvolvimento esperado pelos proprietários e fecharam o empreendimento. O 

frigorífico representou um importante ator na difusão da idéia da prática da piscicultura, pois 
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era uma possibilidade da atividade ter como comercializar a produção de peixe (ROSA, 1996; 

BERTELI, 2009). 

O frigorífico de lontras passou a difundir na região do meio alto vale, e no alto vale do 

Itajaí a atividade da piscicultura consorciada com dejetos de aves e suínos. Após esta 

influência, e os problemas ambientais apontados sobre essa forma de produção, houve 

melhoras na produção da piscicultura da região, como aponta Silva (2005) em seus estudos 

sobre a piscicultura do Alto Vale do Itajaí. Hoje a região é a maior produtora de piscicultura 

de água doce do Estado, estando o médio vale em segundo lugar no Estado. 

Outro ator produtor de alevinos e distribuidor de peixes para demais lagoeiros e 

pesque pagues de Blumenau e região, é a piscicultura dos irmãos Claumman em Aurora, Alto 

Vale do Itajaí. De acordo com Junior (2004), a piscicultura dos irmãos Claumman iniciou 

com a cultura das pescarias de finais de semana. Os irmãos Celso e Ivo resolveram construir 

duas lagoas no sítio da família em Aurora. Surpresos com a quantidade de peixes retirados da 

lagoa perceberam na piscicultura uma ótima oportunidade de investimento. Compraram 

alevinos da FUNPIVI, e em 1994 já possuíam 6 lagoas para engordar o peixe para pesque 

pagues e demais lagoeiros. Através da extensão da FUNPIVI, aprenderam os procedimentos 

corretos e passaram a investir na produção de alevinos, além da engorda de peixes. Durante 

finais da década de 90 a início do século XXI, o negócio da piscicultura estava em alta. Os 

irmãos Claumman resolveram construir mais uma estrutura específica para a produção de 

alevinos em Aurora, e mais 12 lagoas para engorda de peixe em Trombudo Central, que 

absorvia a produção própria e da FUMPIVI. A partir de 2001 passou a engordar peixe coma 

própria produção, transformando-se em um dos maiores produtores do Vale do Itajaí. 

No município de Timbó, além da FUNPIVI, outros atores também passaram a 

produzir alevinos e peixes grandes para fornecer aos lagoeiros e pesque pagues do território 

de Blumenau, como a empresa Peixinhos Lang e a Nilótica ou Criação de Peixes Chico. Essas 

empresas surgem e passam a abastecer a região e a piscicultura no território do município de 

Blumenau em finais dos anos 90 e hoje possuem um vasto mercado, predominando na região 

como os maiores distribuidores de alevinos para os lagoeiros que engordam e vendem o peixe 

adulto aos pesque e pague.  

Conforme Dambrowski (2003), o Lange iniciou atividades com peixes em 1993, 

primeiramente no município de Aurora, com um pesque-pague em sua residência, sendo um 

dos pioneiros na região, trazia peixes adultos para revenda. A alimentação dos peixes naquela 

época não era a base de rações, por este motivo havia muitas perdas. Em 1996-97 começaram 
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a se instalar vários pesque-pague na região, nesta mesma data o Lange iniciou a criação de 

alevinos, inclusive introduzindo novas espécies, como o pintado, nativo do pantanal. Passou a 

vender alevinos 1 e 2 para revenda no município de Timbó, nas lagoas e pesque pagues de 

Blumenau e região do Vale do Itajaí. Eles recriam espécies como tilápias, carpas, pacu, bagre, 

jundiá, traíra, catfish, além de espécies do pantanal como o dourado, pintado, pirarára e várias 

outras espécies, incluindo alguns ornamentais. As lagoas são protegidas por telas, evitando a 

depredação por aves (bem te vi, socó, outras), as aves se habituam com as lagos e passam a 

freqüentar a região e consumir grande quantidade de peixes. Toda sua estrutura foi montada e 

é mantida com conhecimentos próprios, sem projeto ou auxílio técnico. Em cada lagoa (1.000 

m2) são mantidos em média 20.000 peixes, estes permanecem na lagoa em média por 45 a 60 

dias (variando entre as espécies), o tempo necessário para passagem de 1 para 2. Com a 

colocação da tela o crescimento dos alevinos foi um pouco acelerado, isto porque os peixes 

não se estressam mais com a sombra das aves (possíveis predadores). 

As lagoas não têm abastecimento de água e são mantidas com água da chuva que 

é captada e bombeada para uma lagoa reserva. As lagoas estão dispostas em fileiras e em 

alturas diferentes, sendo que as centrais são mais altas e desta forma a água é bombeada para 

a lagoa mais alta e é reaproveitada nas outras lagoas. Para melhor reaproveitamento da água, 

são consideradas as características das espécies, por exemplo: carpas que filtram a água 

(zooplâncton, fitoplâncton), também são consideradas as características dos peixes para 

colocação dos mesmos nas lagoas, as carpas podem ser colocadas em águas com mais matéria 

orgânica e as tilápias precisam de água mais limpa (são colocadas na lagoa mais alta, com 

menos fitoplâncton), pois não filtram a água e podem ser asfixiadas pela falta de oxigênio 

durante a noite, quando a produção diminui. Após a secagem das lagoas, as mesmas são 

adubadas com NPK. A alimentação varia entre as espécies, por exemplo, as trutas recebem 

ração com mais proteína (40%), por serem carnívoras; as matrixãs recebem ração extrusada 

pequena e as carpas cabeça grande (filtradoras) ração em pó. A captura dos peixes para 

revenda é feita com redes (tipos de rede para cada espécies), toda captura é feita sem contato 

manual. Logo após a captura os peixes são levados para tanques com água corrente limpa para 

limpeza do aparelho digestivo, ali ficam até a hora da venda. A venda por unidade, os peixes 

são contados manualmente (DAMBROWSKI, 2003).  

Na Nilótica ou Criação de Peixes Chico, são criadas tilápia, espécies de carpa, 

jundiá, catfish, traíra, trairão em uma área de 3 hectares. Seu Chico desenvolveu e aprimorou 

a forma de reverter à sexualidade das tilápias. A reversão é feita através de uma ração com 
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hormônio desenvolvida pelo criador. A ração convencional é moída e transformada em um pó 

muito fino, após é adicionado o hormônio, sendo 1 grama de hormônio diluído em 4 litros de 

álcool (96%) para 16 Kg de ração (o álcool é usado apenas para facilitar a diluição do 

hormônio). A ração misturada é disposta sobre mesas onde é seca (evaporação do álcool), 

após estar seca a ração fica em grumos, novamente é moída e transformada em pó. A 

capacidade de reversão de tilápias é de 4 milhões de tilápias em sete meses do ano, 

dependendo da temperatura, já foram alcançados 3 milhões (DAMBROWSKI, 2003).  

Essas novas empresas privadas que passam a produzir alevinos e peixes surgem 

através da FUNPIVI, e do conhecimento adquirido por pessoas que trabalharam na estação e 

montaram seus próprios negócios (BERTELI, 2009; SCRAMNN, 2009). Segundo Egon 

Schramnn (2009), “O Peixinhos Langue também é um derivado da FUNPIVI. Na verdade ele 

já tinha antes, mas comprou muito de nós. Isso também acontece, a gente vende para muitos 

produtores ou intermediários nossos. A Langue é um dos compradores nossos, a gente fornece 

para eles, não todas as espécies, mas algumas sim”. Desta forma a rede sociotécnica que se 

desenvolveu no Vale do Itajaí e em Blumenau tem com a FUNPIVI, uma forte ligação e 

influência. Foi com a difusão dos conhecimentos piscícolas húngaros e chineses testados na 

FUNPIVI, que foi possível outros atores produzirem e investirem na piscicultura. 

No território de Blumenau houve a profissionalização da produção do catfish, e foi 

fundado em 1997 a Bluefisch Agropecuária Ltda., que produz e comercializa alevinos e files 

do peixe. A Bluefisch Piscicultura tem sede em Blumenau, e possui ainda unidades de 

engorda em Blumenau, Garuva, Palhoça, Indaial, Paranaguá e uma unidade de alevinagem em 

Corupá. Com a missão de produzir um alimento de excelente qualidade, a Bluefisch 

Piscicultura é a maior produtora de catfish americano no Brasil. Com o aprimoramento das 

técnicas de cultivo do catfish americano em Santa Catarina, e todo suporte científico e 

tecnológico instalada para a atividade da piscicultura no território de Blumenau e região, a 

Bluefisch  passou  a  ser  a  primeira  empresa  brasileira  a  exportar  o produto  “Filé  de  

Catfish  Americano”,  um  processo  iniciado  em  2003. Hoje, 50% da produção da Bluefisch 

vai para restaurantes dos Estados Unidos e os outros 50% da  produção  para  hipermercados,  

restaurantes,  casas especializadas e clubes de pesca esportiva no Brasil (SZABUNIA, 2008).  

O aumento da produção de peixe de água doce no território de Blumenau, e a extensão 

de conhecimentos promovida pelos órgãos governamentais e instituições vinculadas sobre 

práticas econômicas com a piscicultura promoveram a organização dos produtores, surgindo 

associações de pisciculturas ou de pesque e pagues no Vale do Itajaí.  Segundo o Instituto de 
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Planejamento e Economia Agrícola de Santa Catarina (1996), na década de 90 a piscicultura 

atinge um nível de alta produção no Vale do Itajaí, no que fez, com algumas exceções, a 

organização do setor em organizações, como associações. Isso passa a ocorrer em Chapecó, 

Trombudo Central, Agrolândia, Braço do Norte, Itapiranga, São José do Cedro, São Miguel 

d’Oeste, Porto União, Romelândia, Mondaí, Lontras, Iporã do Oeste, Gaspar, Timbó e 

Blumenau, municípios onde existem associações de produtores. Essas associações 

promoveram a difusão dos conhecimentos, organização de feras, eventos, cursos e palestras, 

difundindo ciência e tecnologia piscícola em Santa Catarina. Em Blumenau foi constituída a 

Associação Blumenauense de Piscicultores – Bluefish, funcionando e agregando parte dos 

piscicultores e proprietários de pesqueiros ou pesque pague da região de Blumenau. 

Os anos 2000 presenciaram uma história da piscicultura em Blumenau caracterizada 

pelo predomínio dos pesque e pague, sendo hoje no ramo da piscicultura, o empreendimento 

que vem sustentando a atividade no território de Blumenau. Segundo Souza Filho, Chappo e 

Tamassia (2003) nos primeiros anos da piscicultura, devido às inúmeras opções de sistemas e 

espécies passíveis de cultivo, as experiências foram muitas, isoladas, e geralmente 

inconclusivas ou mal-sucedidas. As conseqüências disto foram os baixos índices de 

produtividade, os elevados custos de produção, a oferta irregular de pescado e as dificuldades 

de conquistar mercados regulares. O grande fator de alavancagem para o 

desenvolvimento/consolidação inicial para a atividade foi o surgimento e multiplicação dos 

pesque-pague. O estabelecimento de uma demanda regular por pescados, inicialmente de 

pesque-pague e depois das indústrias, favoreceu o estabelecimento de modelos de produção e 

contornos mais definidos. 

Segundo Custódio (2002), a rede da piscicultura foi beneficiada pela expansão da 

atividade dos pesque e pague durante a década de 90, no que passou a formar novos bens de 

mercado. O pesque pague demonstra-se um dos principais fomentadores da atividade da 

piscicultura, pois absorve 80% da produção de peixe, seja ela pública ou privada. O pesque e 

pague alcançou acelerado desenvolvimento em relação a outros tipos de cultura, que levaram 

anos para se estabelecer e desenvolver. Muitos começaram com lagoas para subsistência, ou 

para pescarias de passa tempo de final de semana. Atualmente, os agricultores que adotaram a 

piscicultura como produção, e que possuíam água de qualidade e quantidade em suas 

propriedades, têm apenas nela, com o pesque pague, a única ou mais importante fonte de 

renda da propriedade. O mesmo ocorreu no território do município de Blumenau, onde entre 
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os anos 90 e 2000 cresceu o setor e a partir de 2005 passou a estabilizar e novamente a 

necessitar de inovação e financiamentos. 

Os pesque e pagues ocorreram em diferentes regiões no Brasil e no Mundo, 

principalmente devido à redução na quantidade da pesca em sistemas aquáticos de domínio 

público, como rio e ribeirões, represas e lagos naturais e os de barragens construídas para 

geração de energia. Assim como a falta de segurança pública e de conforto em locais 

tradicionais de pesca, o alto custo do transporte e hospedagem, entre outros fatores vem 

favorecendo o surgimento e desenvolvimento de pesque e pagues paraísos para os amantes da 

pesca. Os peque e pagues proliferaram e estão inovando, oferecendo mais serviços, como 

aluguel de churrasqueiras, serviços de bar, lanchonete e restaurante, comercializando o peixe, 

principalmente file de tilápia, salão de jogos, parquinho para crianças, e outros recursos, 

sempre buscando oferecer o máximo de conforto para o cliente (CUSTÓDIO, 2002). 

Em Santa Catarina existem cadastrados mais de 298 unidades de pesque e pague, 

sendo que 84% dos empreendimentos foram construídos com recursos próprios, e apenas 

9.7% financiados por instituições. Dos 298 empreendimentos, apenas 41 possuem algum tipo 

de registro, sendo em grande parte dos casos registro de bar, lanchonete ou empreendimento 

turístico. No Vale do Itajaí existem 110 estabelecimentos considerados pesque e pague, sendo 

que existem os que apenas têm a lagoa para a pesca, e outros que compram alevinos e 

engordam para o pesque pague próprio, ou da região (CUSTÓDIO, 2002). 

Através dos dados coletados, tornou-se possível identificar no território de Blumenau 

uma rede sociotécnica composta através da interação de diversos fatores que possibilitaram a 

configuração de uma rede sociotécnica (Figura 31). A rede passou a ser composta de atores 

humanos e não humanos, que conectados interagem descobrindo e buscam soluções para 

problemas empíricos da prática da piscicultura, e que passam a produzir formas, medidas, 

idéias, procedimentos e aparelhos que desenvolvem e mantém a atividade da piscicultura no 

território. Desta forma, os fatores naturais, sociais, culturais, científicos, tecnológicos, 

econômicos e políticos dinamizaram características e possibilitaram a instalação, formação e 

desenvolvimento de uma rede sociotécnica de piscicultura.  
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Figura 31: Rede de interações dos fatores que possibilitaram a formação e desenvolvimento 
da rede sociotécnica de piscicultura de Blumenau. 

Fonte: (Elaboração do autor) 
 

A rede sociotécnica de piscicultura de Blumenau esta composta por diversos atores 

humanos e não humanos, que interagem sem hierarquia de poder, e simetricamente geram 

possibilidades para a existência mútua dos atores e conseqüentemente da atividade da 

piscicultura no território. Os atores estão configurados pelos elementos pertencentes a 

natureza do território, as lagoas, os produtores de alevinos, os lagoeiros que engordam os 

peixe, as tecnologias que melhoram o ambiente dos viveiros, da pesca e da produção de 

alevinos, as variadas rações, as empresas de tecnologia de aqüicultura, as fábricas de ração, as 

lojas de Caça e Pesca que disponibilizam tecnologia e acessórios para a pesca, os 

atravessadores de peixes, que transportam devidamente a carga, os pescadores ou 

freqüentadores, que visitam os pesque pagues, pescam ou não, os pesque pagues,  abatedores 

de peixes/frigoríficos, peixarias e supermercados, feiras de peixe e etc. 

Para conhecermos os atores e como esta configurada a rede sociotécnica do território 

de Blumenau foram levantas informações na EPAGRI de Blumenau, Secretaria de 

Desenvolvimento Agrícola de Blumenau, Vigilância Sanitária, Catálogos Telefônicos, 

panfletos turísticos e jornais diversos e do ramo da aqüicultura. Conforme dados coletados no 

escritório da EPAGRI em Blumenau (ANEXO 1) sobre a quantidade de piscicultores em 

Blumenau, em 2006 haviam 21 empreendimentos cadastrados. Em visita em loco a esses 

empreendimentos durante 2009, e entrevistas realizadas com 10 proprietários, dos 

cadastrados, constatamos que dos 21, seis estão relacionados à atividade de lagoeiro, que 

engordam peixe, sendo que 5 possuíam pesque pagues no início dos anos 2000, e em 2009, 

por motivo da crise com o valor do peixe, que não acompanhou a evolução tecnológica e 

gastos necessários para uma produção de qualidade, a falta de água de qualidade, a falta de 

mão de obra familiar ou qualificada no mercado, a concorrência do pesque pague com os 



Martin Stabel Garrote  
A rede sociotécnica da piscicultura: desenvolvimento e meio ambiente no município de 

Blumenau-SC. 

147 

 

147 
 

lagoeiros e também devido a confusões ou más experiências com o trato com o público, 

fecharam a modalidade de pesque e pague, passando a engordar e vender peixe à pesque 

pagues do território de Blumenau. Dos 21 empreendimentos cadastrados pela EPAGRI em 

2006, em 2009 foram encontrados 14 pesque pagues, e 1 que saiu do ramo da piscicultura. 

Desses 14 empreendimentos, 5 possuem licença para comercializar a carne do peixe no local, 

com licença da Vigilância Sanitária. 

Além da relação da EPAGRI de 2006, foram coletadas informações na Prefeitura de 

Blumenau, Vigilância Sanitária, listas telefônicas, jornais e panfletos, e presentes em 2009 no 

campo de estudo. Foi possível levantar com a EPAGRI 6 lagoeiros, e nas demais fontes 7 

lagoeiros, totalizando 13 lagoeiros que atuam no território de Blumenau. Destes 90% atuam 

na região da Itoupava Central, e os demais na região do Texto, Passo Manso e Fortaleza. Dos 

identificados, 100% da produção esta voltada para os pesque pagues de Blumenau e região. 

Os alevinos são comprados da FUNPIVI, LANG, Aqüicultura Nilótica (Seu Chico), e 

produtores em Massaranduba, Luiz Alvez, Aurora, Indaial, Abelardo Luz, onde existe um 

Abatedor Frigorífico específico para peixe da piscicultura de água doce, além dos presentes 

no litoral que já processam e negociam com os piscicultores do Vale do Itajaí. Conforme 

dados levantados, foram identificados 4 atravessadores de peixes, sendo que um reside em 

Blumenau, e os demais na região de Blumenau. 

Levantamos com a EPAGRI 14 empreendimentos do tipo pesque pague, e nas demais 

fontes 8 empreendimentos, totalizando 22 pesque pagues. Dos pesque pagues identificados, 

70% estão localizados na região das Itoupavas, 20% na região do Testo, e os 10% restante nas 

localidades da Fortaleza, Badenfurt, Passo Manso e Garcia. Estes pesque pagues no período 

de alta da pesca, ou seja, durante a páscoa e no verão, compram peixes dos lagoeiros de 

Blumenau, e demais localidades, dependendo do valor e qualidade do peixe. Tanto os 

produtores de alevinos, os lagoeiros, e os pesque pagues adquirem tecnologia da Bernauer e 

da Engepesca. E alimentam os peixes com rações da Nicoluzzi e Gumz. 

Foi possível identificar no material consultado 8 estabelecimentos de tecnologia e 

acessórios para pesca, ou casas de Caça e Pesca. Destes estabelecimentos, 100% vendem 

acessórios e tecnologias de pesca para freqüentadores dos pesque pagues do território de 

Blumenau e região. Dois estabelecimentos negociam com os pesque pagues anzóis, linhas de 

pesca, chumbadas, e varas de bambu para serem usadas nas pescarias pelos freqüentadores.  

Foram identificados 4 tipos de usuários de estabelecimentos do tipo pesque pague. Os 

que freqüentam para pescar, e não consomem os que pescam e consomem, os que não pescam 
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mais consomem, e os que freqüentam e não pescam e nem consomem carne de peixe, sendo 

atraídos pelo bar e jogo disponibilizado nos pesque e pague.  

Nos 10 empreendimentos visitados, 8 pesque pagues possuem em média 2 lagoas para 

pescar, e uma lagoa com peixes engordando. A água é oriunda de nascentes na propriedade ou 

coletada próxima das lagoas, em pequenos cursos de água. Desses todos possuem além das 

lagoas, estruturas de bar ou restaurante, com espaço para jogos e lazer de crianças. E um 

apenas possui lagoas, e pretende investir em estrutura. Dos 10, 1 abandonou o ramo da 

piscicultura e aproveitou a nascente de água para piscinas e criou um recanto. Não foi 

constatado registro de estabelecimento como cadastro na modalidade Peque e Pague no 

município, e grande maioria encontra-se registrada como bar-lanchonete ou restaurantes, e 

que levam no nome o termo pesque pague.  

 Foi possível constatar que através de uma serie de atores negociando: fatores da 

natureza, das características sócio culturais, tecnológicas, econômicas e políticas, a 

piscicultura instala-se no território de Blumenau a partir dos anos 80, sendo difundida através 

da ACARPESC, que disponibilizava recursos, a ACARESC que realizava a extensão 

(Governo do Estado de Santa Catarina) em parceria com Secretaria da Agricultura do 

município de Blumenau, instalam e desenvolver junto com alguns agricultores da Itoupava 

Central lagoas com peixes, com o intuito de ter um alimento para a família, e um novo 

produto para agricultor dispor no mercado. Associado a isso, a piscicultura deu certo porque 

havia no período70-90 uma febre de campeonatos de pesca, uma tradição que ocorrerá desde 

a década de 60, no rio Itajaí Açu e ribeirões de Blumenau.  Durante as atividades de pescaria, 

as informações e experiências eram trocadas entre os atores, fortalecendo o interesse e a 

adaptação as dificuldades que seriam enfrentadas com a implantação dos modelos e práticas 

piscícolas estrangeiras. Através desse contato houve a inovação e a sobreposição de 

conhecimentos, possibilitando a fluidez na instalação da piscicultura e desenvolvimento da 

rede. 

Já partir dos anos 70, a extensão agrícola do governo do Estado de Santa Catarina 

passa a difundir a idéia da construção da lagoa, e todos os benefícios positivos do cultivo e 

consumo de peixes. Ocorria nesta fase em todo o Brasil a implantação da idéia da piscicultura, 

o que vinha sendo motivado e implantado por políticas e programas da FAO. No território de 

Blumenau, muitas propriedades a idéia da lagoa passou a ser adotado, principalmente nas 

propriedades que tinham cursos de água, nascentes ou facilidade de captação de água.  
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No final da década de 70 e durante os anos 80, alguns lagoeiros passaram a organizar 

campeonatos em suas propriedades no intuito de vender sua produção. Nesse período com o 

crescimento acelerado da cidade, a indústria e a poluição dos cursos de água, a pesca passa a 

ser praticada em lagoas artificiais em propriedades privadas, que nos finais de semana, ou em 

épocas especiais como feriados como a Páscoa, abrem espaço para torneio ou pescadores. 

Através da cultura da pesca, já praticada desde a colonização da região, a dos campeonatos, 

da cultura da ingestão da carne de peixe no jejum da Páscoa, e com a extensão e difusão da 

piscicultura, a lagoa na propriedade rural com criação de carpas e tilápias passou a ser um 

modelo seguido e difundido pela ACARESC e demais entidades vinculadas ao governo, e a 

piscicultura passou a fazer parte do território de Blumenau, atribuindo a ele nova simbologia e 

materialidade. 

 No período grande parte dos alevinos que eram disponibilizados para os lagoeiros 

vinham financiados pela ACARPESC, sendo distribuídos nas propriedades por um custo 

baixo. Mas o peixe e a qualidade dos viveiros e da água das lagoas não permitiam ainda aos 

produtores a durabilidade e qualidade dos peixes. No final dos anos 80 já havia na região de 

Blumenau, e no Alto Vale alguns produtores, e era necessária a instalação de uma estação de 

piscicultura para abastecer o mercado que surgia tanto no Alto, Médio e baixo Vales do Itajaí, 

assim como no território do município de Blumenau. Neste sentido o DNOS e a Secretaria de 

Agricultura de Blumenau instalam na Itoupava Central, na região da Tatutiba lagoas com o 

intuído de criar alevinos para os produtores locais.  

Em 89, através de pagamento de divida externa do governo Húngaro para o Brasil, foi 

realizado um convênio de troca de tecnologia para ser instaladas no território do país estações 

de pisciculturas com tecnologia e forma de produção como o feito na Hungria. Na região sul 

foi escolhido à cidade de Blumenau. Mas por motivos de segurança, devido às recentes 

enchentes no início dos anos 80, e por não haver na época território seguro para a estação, foi 

estabelecida uma parceria entre a prefeitura de Timbó, DNOS, os húngaros e a Universidade 

Regional de Blumenau para gerir a estação piscícola FUNPIVI. 

A partir da FUNPIVI, diversos proprietários passaram a estabelecer relações 

comerciais com a estação, adquirindo peixes e conhecimentos para que os empreendimentos 

dessem certo. A FUNPIVI orientava sobre a estrutura das lagoas, limpeza, aeração, 

conservação da água e ecologia de mais de 15 espécies cultivadas. Desta forma ela teve o 

papel de instalar de forma adequada, conforme tecnologia européia, um modelo de 

piscicultura adequado ao território de Blumenau e região. A partir da experiência da estação, 



Martin Stabel Garrote  
A rede sociotécnica da piscicultura: desenvolvimento e meio ambiente no município de 

Blumenau-SC. 

150 

 

150 
 

novos produtores passaram a investir na produção de alevinos, passando a haver a partir da 

segunda metade da dos anos 90, diversos atores que produziam filhotes de peixes para 

sustentar o mercado de engorda e pesque pague. 

 Neste mesmo cenário passam a existir indústrias de apoio a piscicultura, motivadas 

pelo crescimento da atividade em Blumenau e região. A Bernauer Aqüicultura S.A em 

Blumenau e a Engepesca de Itajaí passaram a relacionar-se com os produtores e lagoeiros 

disponibilizando tecnologia para suprir necessidades de qualidade na produção do peixe. 

Também passaram a estar presentes empresas de ração, com ao Nicoluzzi e a Gumz que 

passaram a possibilitar qualidade alimentar e inovação tecnológica, que associando os papeis 

dos demais atores envolvidos com a atividade da piscicultura, efetivaram ela no território. 

Com o tempo, os atores foram interagindo e difundindo entre si conhecimentos e 

procedimentos, no que estabeleceu uma rede de trocas, divergências e inovações, que 

possibilitaram a transformação da piscicultura em uma rede sociotécnica espalhada pelo 

território do município de Blumenau e região. 

 Durante os anos 90 diversos proprietários de lagoas privadas passam a preparar seus 

espaços no intuito de constituir um empreendimento turístico, os pesque e pague. 

Inicialmente, do lado das lagoas passou-se a construir churrasqueiras para o consumo do 

peixe, disponibilizando cadeiras e mesas, que passaram a ser utilizadas pelos familiares dos 

pescadores freqüentadores de lagoas, não pescadores. Com o tempo foram sendo construídas 

instalações, como pequenos galpões, com banheiros, e espaço com mesas de jogos de bilhar, e 

bar. O empreendimento não apenas deveria estar caracterizado pela pesca, deveria agregar 

valores de mercado. Desta forma os pesque pagues foram instalando lanchonetes e cozinhas, 

passando a limpar e fritar o peixe pescado. A partir da década de 90 aos anos 2000, forma-se e 

passa a desenvolver no território de Blumenau uma rede sociotécnica de piscicultura, 

influenciando o desenvolvimento do município e gerando benefícios e malefícios no meio 

ambiente. Essa rede esta composta por uma cadeia produtiva, indo desde o piscicultor, ou 

produtor de alevinos, o lagoeiros de engorda do peixe, o distribuidor de peixes, as indústrias 

de tecnologia de aqüicultura e ração, os pesque e pagues, os pescadores e os estabelecimentos 

de apoio a pesca, como as lojas de Caça e Pesca. 

 Durante os anos 2000 se caracterizou no território de Blumenau uma prática piscícola 

influenciada com ciência e tecnologia húngara e chinesa. Havendo o produtor que possui um 

sistema integrado de piscicultura com aves, produzindo marrecos de Pequim para a 

rizicultura, e alevinos. E os agricultores proprietários de lagoas que engordam peixe com 
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ração e restos vegetais de sua produção, sem consorciar com aves ou suínos. O contexto sócio 

cultural, econômico, científico e tecnológico do território de Blumenau favoreceu o 

predomínio dos estabelecimentos de pesque e pague. 

O mercado está composto pelos produtores, que adquirem o peixe principalmente em 

Timbó e Aurora, e a produção e vendida aos pesque pagues de Blumenau e região. Os 

mercados, e supermercados que vendem filés de tilápia congelado, embaladas com vistas do 

Mistério da Agricultura e Vigilância Sanitária; Pescarias, sendo a que mais recebe a produção 

da região das Itoupavas é a Casa do Peixe, localizada na Feira Pública da Proeb, e os lagoeiros 

que eventualmente tarrafam peixes e vendem em suas propriedades, principalmente na época 

da páscoa. 

Das entrevistas realizadas, 100% dos proprietários de pesque pagues estão agindo sem 

amparo político, e auxílio econômico da prefeitura ou organismos governamentais como na 

época das décadas de 70, 80 e 90. A EPAGRI realiza visita aos produtores de alevinos 

anualmente, distribuindo folder, informando sobre cursos, e coletando informações da 

produção. As associações regulam o preço do pescado (sendo a média do valor a R$4,50 o 

Kg), promovem feiras de venda de peixes vivos, e organizam o setor, disponibilizando 

técnicos e veterinários. A prefeitura de Blumenau, Secretaria de Agricultura e até mesmo o 

Sindicato dos Agricultores incentivam a prática da piscicultura, e oferecem programas de 

feiras itinerantes de peixe vivo nos bairros da cidade, feira fixa de peixe vivo na feira da 

Proeb, entre outras atividades que auxiliam a atividade desenvolver no território. 

 

 

 

4.3 A FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE SOCIOTECNICA DE 

PISCICULTURA E SUAS INFLUÊNCIAS NO DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 

DE BLUMENAU 

 

A piscicultura passou a se integrar com o território do município de Blumenau a partir 

dos anos 70, mas foi somente durante os anos 80-90 que a atividade passou a configurar um 

serie de fatores que possibilitou a formação e desenvolvimento de uma rede de atores ou uma 

rede sociotécnica, uma vez que nas relações sociais houve uma interação entre produção de 

conhecimento científico, tecnológico, sobre o ambiental, determinante no processo de 

tradução, gerando a compreensão da atividade para o social. Essa rede passou a interagir 
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gerando influências no desenvolvimento e influenciou o meio ambiente do território do 

município de Blumenau. 

A piscicultura instalou-se no território de Blumenau tendo como principal objetivo 

gerar um novo ramo de atividade econômica para o agricultor. A partir dos anos 70, quando 

se inicia o processo de instalação da atividade em Blumenau, as experiências com a 

piscicultura com criação de carpas, não obtiveram sucesso, principalmente pela falta de 

tecnologia, como as usadas nos Estados Unidos, Europa e China. Durante esse período, as 

propriedades que possuíam água, e implantaram a idéia da lagoa para criação de peixe, tinham 

como saída econômica para a venda do peixe os torneios de pesca e principalmente a despesca 

para abastecer o consumo da sexta-feira santa.  

A partir dos anos 80, o contato e a tradução dos conhecimentos em torno da 

piscicultura eram realizados durante a pesca nas lagoas, os campeonatos e as feiras que 

vendiam peixe vivo na Páscoa, e pela extensão da ACARESC, cursos, palestras e eventos. 

Nestes ambientes o agricultor trocava informações sobre o cuidado com o trato do peixe 

(carpas e tilápias e outras espécies), sobre a estrutura física das lagoas, as empresas que 

possuem retro escavadeira que cobram menos e fazem bem o serviço, os benefícios positivos 

e negativos da atividade, da participação em associação de piscicultores, e até mesmo 

contrapondo conhecimentos de experiências, com as informadas pela extensão. A extensão 

promovida pela ACARESC em torno da adoção da piscicultura, e as experiências dos 

agricultores com suas lagoas e criações de peixes, torneios, entre outros momentos de contato 

entre os atores foram fortalecendo a atividade, pois embutiam segurança e conhecimentos 

para gerar boa produção, fazendo com que a atividade fosse aceita pelos novos atores, e entre 

os que já estavam em rede aprimorada. Com uma maior aceitação da atividade da piscicultura, 

a construção de lagoas nas propriedades passou a fazer parte da paisagem rural, e um 

elemento que caracterizou materialmente, na sua interação com o natural, e simbolicamente, 

como um conhecimento e prática social do território de Blumenau. Durante esse período 

inicia-se a formação de uma rede entre atores humanos e não humanos representados pela 

sociedade, natureza, ciência, tecnologia, economia e política, interligados, e dinamizando 

informações que promovem seu fluxo de crescimento e desenvolvimento enquanto uma 

atividade econômica.  

A formação da rede gera atores que interagem e em conjunto promovem o 

desenvolvimento. Essa rede de atores em formação inicia a conectar difundir e associar 

ciência, procedimentos, técnicas e conhecimentos e traduzem novos conhecimentos, 
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elementos e atores que se associam em rede, caracterizando papeis que sustentam a atividade 

e os atores. Forma-se assim um ciclo de dependência mutua, onde simetricamente, cada ator 

com seu papel, contribuem com as exigências e desenvolvimento da atividade. Ao inovar, 

criar tecnologias, procedimentos e saberes estimulam a configuração de novos atores, que 

passam a gerar novos papeis especializando-se e configurando a atividade no território. 

Conforme Mattedi (2008), a abordagem de ator-rede descreve as conexões, as associações, os 

encontros contingentes e segue o encadeamento de tradução. Nesse sentido, ao mesmo tempo 

em que os atores da sociedade constroem conhecimentos científicos sobre a atividade, a rede é 

estabelecida pelo conhecimento científico, social, cultural e ambiental, espacializado no 

território.  

A partir disso, a atividade da piscicultura praticada no território do município de 

Blumenau configurou atores que geraram equipamentos para domesticar o natural e seus 

efeitos, melhor aproveitamento da pesca, limpeza da lagoa, e maior produção, e 

comercialização da produção, fechando a cadeia produtiva da piscicultura. Estabelecia-se um 

ramo rentável e que apresentava rápido crescimento ao pequeno agricultor.  

A atividade da a piscicultura passou a estar na mentalidade rural como uma 

modalidade que gera diversas vantagens: tem o uso de água (este não contabilizado, pois se 

usa livremente a água das nascentes ou ribeirões) da propriedade, alimento para sua 

subsistência, a possibilidade de venda da produção aos Frigoríficos que se instalavam no Alto 

Vale e os do litoral que processam o pescado da piscicultura de água doce, assim como 

através da oportunidade da venda do peixe nas feiras durante a páscoa, e outros períodos do 

ano. E até mesmo aos organizadores de campeonatos de pesca, que alugavam a lagoa e 

compravam a produção existente. E a partir  e da segunda metade dos anos 80, aos pesqueiros 

que iniciaram na região da Itoupava Central, a modalidade de pesque e pague. Associado a 

isso, e o que gerava mais segurança no agricultor para implantar a atividade na pequena 

propriedade era a extensão, realizando cursos e eventos, reunindo e promovendo a 

comunicação e trocas de idéias, e eventos de confraternização dos agricultores, envolvendo a 

compra e usos de técnicas, tornando a criação de peixes para ter na pesca um lazer entre a 

população rural ou rururbana de Blumenau, e gerando diversos empregos para a sociedade.  

A atividade da pesca, desde a década de 40, e principalmente entre os anos que a 

piscicultura é instalada no território (1970 – 1990) passou a ter apoio através de 

estabelecimentos que comercializam quites de iscas, linhas diversas de pesca, anzóis diversos, 

varas de bambu, bóias, chumbadas, molinetes, carretilhas e varas de fibras e etc. Esse apoio 
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possibilitou o surgimento de atores, representado pelas lojas de Caça e Pesca, pelos acessórios 

e tecnologias da pesca que disponibilizam, que associado as atividades de pesca do cotidiano 

no agricultor, dos torneios de pesca, disponibilizaram um novo ramo de lojas no município. E 

com elas novas áreas de atuação e emprego na cidade, e em toda a cadeia de produção dos 

objetos comercializados. 

A atividade da piscicultura foi gerando atores que caracterizaram novas formas de 

renda na propriedade rural, gerando assim um novo elemento para o desenvolvimento 

regional de Blumenau. O Agricultor passou a ter uma renda extra com o peixe, e a 

economizar com a produção agrícola, diminuindo gastos com sementes, adubos e 

agroquímicos, abertura de vegetação e preparo da terra, e tempo de lavoura, melhorando 

assim a sua qualidade de vida. Além disso, a pesca passou a ser uma atividade de lazer, que 

reuni a família, sendo realizada na propriedade de lagoa privada, ou nos pesque e pagues. 

Contudo, a produção e consumação do peixe passaram a ser constante, o que passou a garantir 

complexos vitamínicos e gordura saudável a saúde da família e a comunidade em geral, que 

passou a fazer parte da rede da piscicultura. Com a produção do peixe novos atores surgem 

como as peixarias, criando um novo tipo de estabelecimento comercial, e os lagoeiros que 

passam a atingir uma localidade de Blumenau, disponibilizando produto de alimentação 

saudável, e gerando empregos através da contratação de funcionários.  

Para cada propriedade agrícola privada que abria uma lagoa, a atividade garantiu lucro 

ao setor da construção civil, desde os autônomos, que realizavam serviços de pedreiros, às 

empresas que possuíam tratores e retro escavadeiras para cavar e abrir as lagoas, e gerar 

estrutura para acomodar pescadores. Durante os anos 80 e 90 a interação entre setor público e 

a população de lagoeiros (proprietários de áreas com lagoas) produziu um cenário que 

favoreceu o desenvolvimento da atividade, uma vez que havia o incentivo da prefeitura de 

ceder máquinas para a abertura das lagoas, assim como disponibilizar gratuitamente alevinos, 

e locais para realização de feiras ou cursos em parceria com ACARESC, e até hoje realizados 

pela EPAGRI. Nesse cenário, o crescimento simbólico e material sobre a piscicultura em 

Blumenau, gerou subsídios para que ramos de empresas da atividade piscícola 

disponibilizassem novos atores que passaram com a formação da rede sociotécnica a gerar 

desenvolvimento. 

Durante a década de 80 na rede se integra piscicultores, como a estação piscícola da 

Tatutiba na Itoupava Central e da FUNPIVI. Associado a elas,  surgem empresas de apoio a 

piscicultura, como a Engepesca em Itajaí, e a Bernauer em Blumenau, trazendo tecnologia 
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estrangeira para melhorar o rendimento da atividade, e disponibilizando produtos no mercado 

à serem negociados pelo lagoeiro ou pesqueiro. E empresas de ração, como a Nicoluzzi e a 

Gumz, que realizam estudos e inovam seus produtos conforme respostas das produções no 

Estado, necessitando técnicos e profissionais específicos. Essas empresas passaram a gerar 

empregos, demandando mão de obra para a produção, operação de máquinas, técnicos, 

cientistas, administradores e muitos outros, garantindo novas profissões no Estado e no 

território de Blumenau. Ao mesmo tempo cursos técnicos, de formação e nível superior 

qualificavam a mão de obra para a atividade, que também passa a demandar de profissionais 

do conhecimento, acrescendo a rede sociotécnica e gerando renda e desenvolvimento.  

Com o crescimento da atividade da piscicultura, os atores que passavam a compor a 

rede, precisaram de serviços diversos no apoio do transporte da produção e mercadorias, 

venda dos produtos, no que acarretou no surgimento de novas profissões como os 

transportadores de alevinos e peixes, vendedores dos produtos das empresas, e pessoal para 

limpeza das lagoas, e cuido da alimentação do peixe nas propriedades privadas que tinham 

lagoa para negócio. Além da mão de obra familiar, passou-se a contratar apoio para suprir as 

necessidades do empreendimento piscícola. A atividade da piscicultura é realizada 

predominantemente pelo serviço da família proprietária da lagoa, e alguns familiares ou 

amigos que atuavam juntos no trato dos peixes e manutenção da lagoa, sendo que muitas 

vezes os participantes ficavam com parte da produção, ou recebiam valores em dinheiro.  

A partir dos anos 90 diversas propriedades passam a adotar o modelo de pesque pague 

o que proporcionou uma nova modalidade de comércio na cidade, e geração de empregos e 

renda. O crescimento da piscicultura no território de Blumenau e região do Vale do Itajaí 

fizeram com que vários pequenos produtores passassem a dispor de suas lagoas para que 

pescadores pudessem pescar e pagar pelo quilo do peixe. Desta forma, novos atores passaram 

integrar a rede, os pesque pagues, e os freqüentadores.  

O crescimento e a proliferação dos pesque pagues e dos freqüentadores possibilitaram 

o aparecimento de novos piscicultores/produtores, e lagoeiros de engorda de peixe, que antes 

tinham pouca saída do peixe no mercado, e com a proliferação dos peque pague, necessitou-se 

de maior demanda de peixe para sustentar os pesqueiros.  

Os proprietários de lagoas que passaram a abrir suas propriedades para o pesque e 

pague (pesqueiros) aos poucos foram lucrando e investindo no negócio, construindo estruturas 

para acomodar melhor os freqüentadores. Como existe uma diversidade de atores usuários, 

desde os que pescam e os que não pescam, o pesque pague deve atender desde ao pescador às 
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crianças, que devem ter um espaço divertido e seguro. Os pesque pagues do território de 

Blumenau, a partir dos anos 2000 passaram a investir além da pesca em estrutura para 

adquirir mais renda. A pesca não gerava lucro suficiente, assim os estabelecimentos criaram 

bares, lanchonetes ou restaurantes, comercializando além do peixe, outros produtos que 

aumentam a renda do empreendimento. Desta forma o pesque pague passou a caracterizar um 

novo empreendimento turístico de lazer, possibilitando ao público urbano de Blumenau uma 

opção de cardápio, lazer e passa tempo nos finais de semana, feriado e férias. Com isso, essa 

nova modalidade comercial absorve a necessidade de serviços, gerando empregos de 

serventes de limpeza, cozinheiros(as), e garçons que são contratados em datas especiais e 

finais de semana para suprir o trabalho que a família proprietária do empreendimento não 

dava mais conta. A família proprietária do estabelecimento trabalha no local, administrando o 

estabelecimento e funcionários.  

Através da observação e dados coletados nas entrevistas, a rede sociotécnica de 

piscicultura de Blumenau esta relacionada com a criação de lagoas e abertura de 

estabelecimentos que foram se configurando à pesque-pagues, possuindo uma administração 

familiar, e possibilitando a geração de empregos de suporte aos serviços do estabelecimento. 

Os estabelecimentos foram instituídos pela história do ator na implantação da atividade, seja 

ela através das lagoas e campeonatos, como na absorção de conhecimentos com a extensão da 

FUNPIVI e da EPAGRI durante os anos 90 e 2000.  A tradição familiar na administração de 

empreendimentos do tipo pesque pague é uma característica de Blumenau, sendo que a 

maioria dos pesque pagues são propriedades pertencentes na história da família, com raízes da 

fixação dos seus primeiros antepassados no território. O desenvolvimento desses atores 

permite hoje em Blumenau a sustentação de uma rede sociotécnica. 

O fator estimulante para o desenvolvimento da piscicultura foi à possibilidade de 

mercado. A atividade cresceu rápido, diversificou o número de atores, e serviços, e significou 

em todo o seu processo de instalação e desenvolvimento no território de Blumenau, como 

uma das principais produções do agricultor. O fator da produção familiar e as possibilidades 

de mercado com a formação e desenvolvimento da rede sociotécnica da piscicultura no 

território de Blumenau, produz na área rural de Blumenau espaços de trabalho e construção do 

novo, diante de um fazer mergulhado na pequena propriedade e tradição familiar, marcando 

os locais de pescaria, como pesque-pagues, ambientes para além da pesca, proporcionando 

também que o usuário possa usufruir restaurantes, bar e a própria pesca enquanto momento de 

lazer ou passatempo. 
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A piscicultura vem representando uma importante fonte de renda para o produtor de 

Blumenau, criando um pequeno negócio que passa a ampliar a área rural, em 

empreendimentos comerciais que estão interligados: a criação de alevinos, engorda de peixes, 

empresas de maquinário, pesque pagues e demais infra-estruturas de lazer. Desse modo, a 

atividade foi configurando e se transformando em rede produtiva de atores envolvidos com os 

mecanismos científicos e tecnológicos da piscicultura.  

Os novos empreendimentos que surgem na região possibilitam também uma maior 

ampliação do mercado como também novas possibilidades de fazeres dos atores envolvidos 

com suas atividades reciprocamente, como os produtores de alevinos, maquinário, usuários 

que fazem uso do serviço fazendo o giro de lojas e pesque-pagues, através da vontade da 

pesca, do lazer ou do interesse pela alimentação encontrada nos recursos disponíveis nestes 

lugares, espaços, locais. Criando um aumento na área rural e de mesmo modo um maior 

desenvolvimento à pequena propriedade. Além de proporcionar um espaço de lazer e 

diversão, os espaços de pesque-pague desenvolvem-se na sua grande maioria, como 

atividades rurais que aparentam autonomia, existindo o manejo e cuidado da propriedade, do 

local, da água, alimentação dos peixes, e áreas aos redores de lagoas pela relação direita da 

família e comunidade local daquele cultivador.  

Portanto a rede sociotécnica da piscicultura contribui com o desenvolvimento 

econômico da região devido seus atores, seja indústria, produtores, pesque-pagues, e usuários, 

entre outros, atuarem localmente no crescimento econômico, permitindo o planejamento e 

rendas necessárias para outras áreas produtivas, permitindo e necessitando do 

desenvolvimento da rede da piscicultura. O processo de formação e desenvolvimento da rede 

sociotécnica de piscicultura, em conjunto, passa a gerar e a contribuir para a economia e bem 

estar humano, seja ela material ou subjetivo, e desta forma influência positivamente no 

desenvolvimento do território do município de Blumenau. 

 

 

4.4 AS INFLUÊNCIAS DA REDE SOCIOTECNICA E DA PISCICULTURA NO MEIO 

AMBIENTE DO TERRITÓRIO DE BLUMENAU 

 

Além do desenvolvimento gerado pela atividade da piscicultura no território de 

Blumenau, a formação, a configuração dos atores/rede, e o desenvolvimento da piscicultura, 

influenciaram diretamente a qualidade do ambiente. Através da análise da formação e 
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desenvolvimento da rede sociotécnica de piscicultura, com a observação dos 

empreendimentos visitados, registro de imagens com fotografias e os relatos coletados com as 

entrevistas, somados a revisão da literatura, foi possível identificar que a atividade da 

piscicultura gera ao meio ambiente influências positivas e negativas. Levamos em conta que 

as influências positivas são aquelas que não prejudicam o ambiente e a ecologia dos sistemas, 

ou aquelas que reduzem o impacto ao ambiente. As negativas são aquelas que, de forma direta 

ou indireta, modificam o ambiente, alteram as características físicas, químicas ou biológicas, 

prejudicam a biota, geram desequilíbrios ecológicos. Do ponto de vista do conceito de 

sustentabilidade, visto anteriormente, a atividade da piscicultura no território de Blumenau 

desenvolve-se causando mais influências negativas do que positivas.  

Sobre os pontos positivos da piscicultura no ambiente, segundo Diana (2008), com a 

piscicultura ou com outras atividades da aqüicultura, se reduz a pressão sobre os recursos 

naturais, pois a atividade gera lucratividade e alimento. Em alguns casos as culturas servem 

para re-povoamento de sistemas aquáticos. Também a renda gerada com a atividade reduz a 

pobreza e gera qualidade de vida do agricultor, promovendo ainda a conservação e qualidade 

dos recursos hídricos, pois o agricultor deixa de aplicar práticas como a queima, e uso de 

insumos e químicos agrícolas, buscando modelos mais sustentáveis em benefício da 

piscicultura.  

Para Smith (1999) os empreendimentos de pesque e pague e as atividades da 

piscicultura contribuem com a redução da prática da pesca irregular, fazendo uma população 

deixar de pescar em rios, lagoas e lagos de forma predatória, conservando a ictiofauna das 

Bacias Hidrográficas, além de se proteger indivíduos da sociedade de pagamento de multas ou 

apreensões dos equipamentos de pesca pela ação da polícia ambiental. Com isso essa 

população passa a buscar o pesque pague devido à comodidade que o empreendimento 

oferece. Outro ponto positivo é a qualidade da carne do peixe.  

A pesca em cursos de água ou lagoas, em meios urbanos e suas proximidades, 

geralmente fica prejudicada pela qualidade da água modificada pela incorporação de resíduos 

domésticos ou industriais. A ictiofauna presente nestes ambientes geralmente apresenta 

aditivos contaminantes, o que atribui ao peixe péssimas condições para o consumo humano. 

Neste sentido, a atividade da piscicultura, com os atores que disponibilizam lagoas para a 

pesca, como no caso dos pesque pague, com água em boas condições, contribuem com a 

qualidade de carne de peixe destinada para o consumo humano, e desta forma ao bem estar 

social. 
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No território de Blumenau, o processo de formação e desenvolvimento da rede 

sociotécnica de piscicultura, e conseqüentemente o desenvolvimento da atividade de 

piscicultura permitiu aos pescadores um ambiente mais confortável para a prática da pesca, e 

um peixe com uma carne de boa qualidade. A partir dos anos 70 a pesca de peixe dos rios e 

ribeirões da região passou a diminuir por causa dos efeitos do desenvolvimento industrial e 

urbano do município, e da crescente poluição e contaminação da água. Os pequenos 

produtores que implantaram a piscicultura passaram a compor a cadeia de produção e 

mercado da piscicultura, que gera renda e condições de desenvolvimento econômico. Com 

isso gradativamente foram reduzindo suas plantações e compra de insumos e agroquímicos, 

áreas de desmatamentos, queimas de coivara, ou agricultura itinerante, e em muitos casos, 

abandonando a atividade de criação de outros animais, para produzir carne de peixe. 

Permitindo assim a regeneração e o conseqüente aumento de áreas com cobertura florestal, 

principalmente nas encostas e morros dos vales. Com a diminuição das atividades agrícolas e 

adição de insumos, melhora a qualidade da água nas áreas rurais, contribuindo com a ecologia 

das águas. Para a piscicultura a presença de nascentes com água de boa qualidade é 

fundamental a sua pratica. Existe entre os atores, proprietários de pesque pague, o 

entendimento de que a conservação dos remanescentes florestais, principalmente das 

cabeceiras dos cursos de água, é fundamental para a manutenção da nascentes e qualidade da 

água.  

Ocorria a partir dos anos 80, um momento na história em que se acentuava no 

município de Blumenau o abandono das atividades rurais optando pela atividades industriais, 

ou comerciais, com conseqüente aumento da população na área urbana no território. Acentua-

se na zona rural o modelo de operário agricultor, e predominam monoculturas, como a do 

arroz, milho, aipim e fumo, assim como o cultivo de pinos e eucaliptos. Nas poucas áreas com 

cobertura vegetal nativa, presente nos topos de morros e nas nascentes dos ribeirões, vem 

sendo implantadas políticas ambientais com a criação de Unidades de Conservação, 

principalmente a partir dos anos 90 (HERING, 1987; LENHART, 2007). 

Durante os anos 1990-2000, muitos pequenos produtores de Blumenau, 

principalmente aqueles que tinham fonte de água em suas propriedades, foram abandonando 

suas produções agrícolas, e mantendo a piscicultura como a principal fonte de renda da 

propriedade. A atividade da piscicultura e a formação da rede sociotécnica de piscicultura 

proporcionou a possibilidade de incluir novas modalidades de captação de recursos na 

propriedade, assim como melhorar a dieta alimentar da família do pequeno produtor, com 
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proteínas e vitaminas fundamentais para a qualidade de vida, além do lazer proporcionado 

pela ação da pesca.  

A piscicultura foi gerando um espaço para os praticantes de pesca, através dos pesque 

e pague, e um mercado de consumo da carne de peixe no território, no que possibilitou um 

desenvolvimento de lucro fácil e rápido durante os anos 1990, e decadência a partir dos anos 

2000, no que diminuiu para mais de 50% os empreendimentos de pesque e pague, levando os 

que permaneceram a implementar o negócio com serviços de restaurante e jogos, como a 

bocha ou o bilhar. A pesca em pesque pague foi reduzindo o consumo do peixe dos ribeirões e 

lagoas naturais do território de Blumenau, fazendo com que ocorresse uma redução da pesca 

predatória, principalmente durante a piracema, quando se torna mais fácil pegar grandes 

quantidades de peixes, e desta forma contribui com a conservação das espécies de peixes 

nativas que ainda sobrevivem nos cursos de água.  

Mesmo que a atividade e a rede sociotécnica de piscicultura produzam pontos positivos 

para a conservação do meio ambiente, e à sociedade, através do desenvolvimento e 

crescimento econômico dos empreendimentos da cadeia produtiva e do mercado da 

piscicultura, do lazer e a qualidade alimentar que ela gera. Com as visitas aos 

empreendimentos piscícolas, as observações e os relatos coletados com entrevistas, foram 

constatados dados que possibilitam afirmar que a atividade vem gerando mais influências 

negativas do que positivas. Os pontos negativos, representados através dos impactos 

ambientais causados pela atividade ocorrem durante a construção de um empreendimento para 

a piscicultura, e durante a sua existência e funcionamento.  

Instalar uma lagoa/viveiro, tendo como base os conhecimentos construídos entre as 

relações sociais com as naturais do território de Blumenau, consistiu em escolher um local 

para fácil alagamento, próximo a nascentes ou curso de água para abastecer as lagoas. Nesse 

processo deve ser cortada a vegetação no todo, cavar o reservatório no solo, desviar o curso e 

volume de água dos cursos naturais. Nesse ato temos o manejo inadequado do habitat, 

retirando a vida existente, tanto macro e micro biológicos desses sistemas. O desvio, parcial 

ou total, do curso de água de nascentes e outros cursos de água como ribeirões e rios alteram o 

curso natural, gera o assoreamento, modificando a quantidade de sedimentos no caudal do 

curso de água, desestruturando o habitat aquático e toda sua interação com o terrestre, 

extinguindo localmente espécies da fauna, flora, microbiota e ecossistemas locais, e 

extinguindo espécies endêmicas. 
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Com a introdução da idéia da construção da lagoa com a extensão agrícola em 1970, e 

as relações entre os atores humanos nas pescarias e torneios entre 1970 a 1990, iniciou na 

região da Itoupava Central as primeiras atividades de domesticação do natural para instalar 

em Blumenau a atividade da piscicultura. Na região da Tatutiba os agricultores 

reaproveitavam os fundos dos vales, as áreas alagadiças do terreno, ou nas áreas semi-

preparadas do cultivo do arroz, para construir as lagoas e viveiros para criar peixe. Em muitos 

casos as áreas aproveitadas eram fundo de vales, ou áreas de pântano naturais, e nelas habitam 

uma diversidade de fauna e flora, que com as bruscas modificações do ambiente na 

construção da lagoa, foram deixando de existir em Blumenau. 

Conforme entrevista com o biólogo e técnico Bertelli, sobre as modificações no 

ambiente ocasionadas pela piscicultura em Blumenau, ele aponta que: 

 

[...] do ponto de vista ecológico, qualquer banhado foi retificado e transformado em 
lagoa [...] a prefeitura vinha sábado a tarde fechava um vale, sem dreno, sem 
nenhuma técnica. Muitas dessas lagoas foram levadas por enxurrada [...] várias 
espécies vegetais, várias aves que ocupavam esse nicho, aves aquáticas em geral e 
espécies de banhado foram prejudicadas [...] o despejo de rejeitos da produção era 
lançado sem tratamento, na época se soltava e ia tudo para o rio, inclusive as 
espécies exóticas [...] (BERTELLI, 2009). 

 

Com a piscicultura o mundo rural do território de Blumenau passa a ganhar um aliado, 

aumentando a renda da produção do agricultor, más, quando não adaptada a situação natural 

do local, a construção da lagoa não adequada a quantidade de água e as variações 

pluviométricas da região, ocorrem acidentes como o estouro da lagoa, e a vazão de sua água 

causando enxurrada, além de promover introdução de espécies exóticas nos ambientes 

aquáticos, estes indivíduos exóticos passam a competir e a ocupar o nicho da fauna local, 

levando a extinção de espécies da ictiofauna da Bacia do Itajaí.  

A atividade piscícola no território de Blumenau passou a fazer parte da paisagem rural. 

A partir de 1990, 80% das propriedades rurais possuíam lagoas e criavam carpas e tilápias, 

sendo que na grande maioria para subsistência, ou engorda para venda aos pesque e pagues. 

Além disso, o uso da água para suprir as necessidades da atividade, e os dejetos da atividade 

na água passaram a influenciar a quantidade e qualidade da água nas micro-bacias de 

Blumenau, e a prejudicar totalmente ecologia na Bacia do Itajaí.  

Segundo Junior (2004), o uso da água na piscicultura é decorrente do 

reaproveitamento de nascentes existentes nas propriedades. Esse reaproveitamento configura 

os cursos naturais de água, na construção de valas até represas construídas para coletar a água 
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de pequenos cursos de nascentes. A construção da lagoa remonta a total alteração do ambiente 

natural, e prejudica a ecologia do solo e da água.  

 

Figura 32: Desvio de nascente para lagoa de piscicultura – Jordão/Blumenau 
Fonte: Grupo de Pesquisas de História Ambiental do Vale do Itajaí 

 

 

Figura 33: Paisagem rural com a piscicultura – Jordão/Blumenau 
Fonte: Grupo de Pesquisas de História Ambiental do Vale do Itajaí 

  

Através da visualização das Figuras 32 e 33, paisagem rural da localidade Jordão, sul 

de Blumenau, entorno do Parque Nacional da Serra do Itajaí, vemos (Figura 32) uma parte de 

uma lagoa, e a direita o recebimento de água feito pelo desvio de uma nascente que segue 

com pouca água cortando a lagoa. Percebe-se ao fundo da Figura 33, a vazão da lagoa, e a 

grave inclinação de vale, no que facilita em épocas de muita chuva uma grande vazão da 

lagoa, fuga de peixes exóticos e até estouro da lagoa ocasionando enxurrada, e com isso 

prejuízos sociais e ambientais. Através do espaço onde está a lagoa, observa-se que 

antigamente o local, devido os degraus no relevo, foi utilizado para pasto o que também 

indica um solo compactado com pouca absorção de água agravando a situação em ocasião de 

alta pluviosidade.  
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A paisagem rural, que antes era composta pela floresta nativa, a partir da antropização, 

a floresta é substituída pela floresta exótica (pinos e eucaliptos), plantações e pastos, e passa 

ter como novo elemento, na composição da paisagem cultural – rural, a presença da lagoa 

para criação de peixes, seja para o consumo e negociação do próprio pequeno produtor, assim 

como para o mercado da piscicultura. 

 

 

Figura 34: Vala construída para manejo da água em pesque e pague – Itoupava 
Central/Blumenau 
Fonte: (Foto do autor) 

 

Na figura (Figura 34), se observa uma vala entre duas lagoas de piscicultura. Fica 

evidente o total desvio do curso natural de água. Antes da área ser alagada para a piscicultura, 

a baixada era usada para o cultivo de arroz, o que já indica fortes alteração no ambiente, sendo 

adaptada e substituída para as lagoas para cultivo de peixes. No canto superior direito da 

figura localiza-se uma das nascentes da propriedade, onde se conserva um capoeirão, e a 

direita uma plantação de palmeiras reais, caracterizando a antropização da área que ocorreu 

com o desmatamento, alteração do curso da água das nascentes (do pequeno córrego que 

formava), retificação, e despejo de resíduos nos cursos de água, no caso o Ribeirão Itoupava.  

O entorno das lagoas também possuem vegetação, mas com espécies exóticas às da mata 

ciliar ou da região. O curso de água natural foi totalmente modificado, inicialmente com o 

cultivo do arroz, e hoje com a piscicultura, prejudicando assim todo o ecossistema local.   
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Figura 35: Canal artificial desviando curso de água em propriedade de piscicultor-Timbó  
Fonte: (Foto do autor) 

 

Na figura (Figura 35), observa-se lagoas que eram de arrozais e foram retificadas para 

a piscicultura. A região de várzea ocupada para a piscicultura modificou totalmente o curso do 

ribeirão, como vemos na figura. O ribeirão cruza arrozais e lagoas de piscicultura recebendo 

efluentes, com poluição de ambas as culturas e das propriedades do local. Além disso, não 

existe mata ciliar nas margens do ribeirão, as áreas de floresta transformaram-se em pasto, as 

encostas dos morros apresentam sinais de deslizamentos, caracterizando uma área de 

cobertura vegetal recente e frágil, ou seja, a imagem demonstra a total domesticação do 

ambiente pela ação humana. 

 

 

Figura 36: Ribeirão alterado pela atividade de pesque e pague – Badenfurt/Blumenau  
Fonte: (Foto do autor) 
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Observando a Figura 36 vemos um curso de água com muitos sedimentos de areia e 

terra em seu leito. Todo o processo de instalação de uma lagoa, desde o desmatamento de uma 

área, a escavação da área da lagoa, o preparo da estrutura da lagoa, envolve a movimentação 

de quantidades de terra, que muitas vezes se dispersa nos cursos de água, causando a 

desestruturação do habitat, no que leva a conseqüências a sociedade humana, através de 

enxurradas e enchentes. 

 Segundo Valenti (2002), os impactos ambientais da piscicultura podem ocorrer 

durante a fase de implantação de um sistema de cultivo e durante a sua operação. Tento como 

exemplo os viveiros escavados, muito usados pela piscicultura de água quente e doce, 

principalmente para o cultivo de tilápias, carpas, bagres e catfish, os principais impactos 

ambientais que ocorrem durante a fase de instalação do empreendimento são: a) remoção da 

cobertura vegetal no local de construção dos viveiros; b) remoção de mata ciliar para captação 

de água; c) erosão com o carregamento de sedimento para cursos d’água naturais. A 

aqüicultura depende fundamentalmente dos ecossistemas nos quais está inserida. É impossível 

produzir sem provocar alterações ambientais. No entanto, pode-se reduzir o impacto sobre o 

meio ambiente a um mínimo indispensável, de modo que não haja redução da biodiversidade, 

esgotamento ou comprometimento negativo de qualquer recurso natural e alterações 

significativas na estrutura e funcionamento dos ecossistemas. 

A partir do estabelecimento da lagoa, o próximo passo é a introdução de espécies de 

peixes exóticas, principalmente carpas e tilápias. A extensão rural em Santa Catarina 

distribuiu através da ACARPESC e posteriormente a ACARESC, e em Blumenau FUNPIVI 

alevinos de espécies exóticas para povoar as lagoas dos pequenos produtores de Blumenau. 

Foram introduzidas durante os anos 1960-80 carpas, e a partir de 1980 tilápias, bagres, catfish 

entre outros. A FUNPIVI na região de Blumenau passou a introduzir, além das espécies 

exóticas de bacias hidrográficas asiáticas, européias e africanas (carpa Hungará, Prateada, 

Cabeça Grande, Capim, Colorida, Clarias, Tilápia), espécies nativas e de outras bacias 

hidrográficas brasileiras (Jundiá, Pacú, Piauçu, Traíra, Trairão, e Tambaçu). A criação dessas 

espécies, sendo a grande maioria exótica na Bacia do Itajaí, promove a introdução de 

organismos exóticos no ambiente, promove que as espécies exóticas disputem com as nativas 

o alimento, o território, o nicho ecológico, e ainda promove a introdução de parasitas e 

doenças exóticas a ictiofauna local.  

A introdução de espécies exóticas vem proporcionando uma total transformação na 

ictiofauna da Bacia do Itajaí. Conforme Berteli: 
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[...] a carpa, ela fuça, mexe no fundo, deve estar competindo com outros peixes 
jovens, a tilápía tem um hábito alimentar carnívoro mas a tilápia é muito maior e é 
muito mais violenta que os nativos, então imagina a competição ali, a carpa-capim, 
se alimenta principalmente de capim, e ela vai tirar todo esconderijo onde outros 
peixes vão fazer o ninho, os filhos se abrigam, então ela destrói o hábitat dos outros, 
imagina se você cortar todas as árvores soltar um elefante aqui onde é que ele vai 
fazer um ninho, colher frutas, etc. então é complicado, além dos carnívoros também 
que competem entre si (BERTELI, 2009). 

 

Segundo Fernando, Gomes e Agostinho (2003), através da piscicultura ocorre 

introdução e cultivo de espécies exóticas que podem alcançar corpos de água naturais. Isso 

acontece quando indivíduos escapam junto com a água efluente dos tanques de criação, 

através do rompimento ou do transbordamento, durante seu esvaziamento ou durante as 

atividades normais de manejo nos tanques. 

A lagoa representa um ator da introdução das espécies exóticas cultivadas no território 

de Blumenau. Conforme o observado nos empreendimentos, e o registrado nas entrevistas, é 

constante os escapes das espécies criadas devido às altas e constantes precipitações 

pluviométricas, ou através do esvaziamento da lagoa/viveiro quando do manejo não 

adequado. Durante o episódio pluviométrico registrado em novembro de 2008 em Blumenau, 

as lagoas dos pesque pague receberam aumento vazão de água de suas fontes, e 

transbordaram, promovendo a fuga de espécies exóticas aos cursos naturais de água. Segundo 

Orsi e Augustinho (1999), é comum na atividade da piscicultura as lagoas/viveiros serem 

construídos próximos a ribeirões ou pequenos córregos. Este fato aumenta a incidência de 

acidentes de rompimento de lagoas, no que passa a causar fuga das espécies ao ambiente. 

Uma forma recente de comercialização e lazer, os pesque e pagues são agentes de alto risco 

de disseminar peixes e suas doenças no ambiente.  

Os parasitas nativos causam patologias aos peixes e em demais organismos aquáticos 

no qual seus organismos já estão preparados para enfrentar. A partir do momento que são 

introduzidas espécies de peixes exóticas, como as carpas e tilápias, os parasitas destas 

espécies são introduzidas no ambiente aquático, e passam a promover doenças. Isso ocorre 

quando ocorre despejo de efluentes da piscicultura com superpopulações gerando um 

problema ecológico a ponto de contaminar toda uma população de um rio (FERNANDES, 

GOMES, AGOSTINHO, 2003). A concentração e a superpopulação de espécies nativas ou 

exóticas nas lagoas/viveiros altera as condições naturais de matéria orgânica da água no que 

leva a redução de oxigênio e conseqüentemente perda da produção, e despejo de resíduos nos 

cursos de água local.  
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Conforme EMBRAPA (2008), a maior preocupação da piscicultura em relação a água é 

a poluição causada pelo acúmulo de substâncias contidas nos seus efluentes. No geral, as 

atividades da piscicultura necessitam e impactam a qualidade da água dos cursos de riachos, 

ribeirões e rios através de seus constantes efluentes que lançam detritos orgânicos, primeiro, 

derivados das excretas das superpopulações de peixes dos viveiros, segundo, da introdução de 

elementos na água, como a ração, e outros alimentos derivados de grãos ou hortaliças, que se 

decompõe e lançam contaminantes na água. 

Conforme se vê na figura a seguir (Figura 37), a água quando não possui um fluxo de 

entrada e saída renovando-a, ou existe na lagoa uma superpopulação, gera o aumento da 

quantidade de matéria orgânica no ambiente e que alongo prazo prejudica o viveiro e a água 

dos cursos naturais. Com esta ação, segundo Silva (2007), a produção piscícola elimina em 

seus efluentes dois nutrientes básicos e naturais dos sistemas aquáticos, o nitrogênio e o 

fósforo, mas o aumento desses elementos, eutrofiza o ambiente do viveiro, e seu efluente no 

ambiente aquático natural refletem na proliferação de algas, no efeito tóxico da amônia nos 

peixes e nos déficits de oxigênio, e o seu despejo contínuo nos ambientes pode resultar em 

uma bioacumulação crônica e posteriormente a eutrofização, com conseqüências ecológicas 

negativas sobre o ambiente aquático, tanto endógeno como exógeno.  

 

 

Figura 37: Lagoa com excesso de nutrientes – Itoupava Central/Blumenau  
Fonte: (Foto do autor) 

 

A utilização errônea do meio natural do território para a implantação e desenvolvimento 

da piscicultura ocorre por uma utilização inadequada dos recursos contidos no espaço, 

principalmente a água, a matéria-prima e alimento nos viveiros, bem como a partir da 
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produção de resíduos, introdução de microorganismos patogênicos e parasitas no ambiente, o 

acúmulo dos vestígios dos organismos cultivados tendo como causa e liberação de 

antibióticos nos efluentes de viveiros, introdução de peixes e/ou material genético exótico no 

ambiente provocando em longo prazo perda de hábitat e nicho ecológico das espécies nativas 

(BEVERIDGE, et all, 1994  apud ELLER & MILLANI, 2007 p.35).  

Segundo Soares (2003), a atividade da piscicultura, como todas as outras atividades 

produtivas são impactantes ao meio, principalmente quando executadas de maneira 

irresponsável e sem considerar os princípios básicos de respeito ao ambiente, de planejamento 

de seu uso e de estratégias de desenvolvimento. O principal problema de poluição atribuído à 

piscicultura está relacionado à qualidade da água, pois, um dos maiores problemas associados 

ao cultivo de organismos aquáticos é o despejo de efluentes não tratados, os quais são ricos 

em matéria orgânica. 

Segundo Valenti (2002), durante a operação de um empreendimento piscícola estão 

relacionados com a liberação de efluentes ricos em nutrientes (principalmente N e P), 

causando eutroficação em corpos d’água naturais. A liberação de efluentes ricos em matéria 

orgânica e sólidos em suspensão, aumentando a turbidez em corpos d’água naturais. 

Introdução de espécies exóticas e doenças no ambiente, assim como introdução de substâncias 

tóxicas e drogas bio-acumulativas no ambiente. 

O bem estar do peixe também é uma questão a ser tratada como um impacto 

ambiental. A piscicultura o utiliza muitas vezes sem levar em conta o seu sofrimento durante 

a produção. Desde sua fase alevina o peixe é submetido a ambientes com superpopulação, 

gerando stress e mal desenvolvimento. Na sua fase de 4 a 7 centímetros passa a competir em 

viveiros pequenos, ingerindo alimento anormal a seus sistema digestivo. Quando levado a 

lagoas para suprir os campeonatos de pesca, alugueis, e nos pesque pague, passa a viver em 

um ambiente desequilibrado, com pouco oxigênio, e muita matéria em decomposição 

decorrente das excretas dos peixes e apodrecimento das substâncias inseridas na 

lagoa/viveiro, como a ração e a cal. 

 

[...] chama-se conforto animal, quando se criava vaca solta, aquela coisa toda, 
andava um monte, gastava energia, depois foi fechando, fechando no estábulo e 
agora estão vendo que ela precisa de 10m² para se mexer, 50m², suíno é a mesma 
coisa, fechado nas baias, e hoje estão vendo que é melhor ter um conforto, menos 
estresse, ter um espaço mínimo, com o peixe é a mesma coisa, como o peixe vive na 
água, ele defeca, urina, tudo, na coluna da água, então é mais complicado, porque 
alteração é muito mais grave, a vaca elimina o excremento, tem vento e tal, na água 
não tem como fugir. Na criação de peixe tem uma oscilação muito grande de ph, 
temperatura e isso gera estresse ao peixe, com o estresse, em uma criação ele vai se 
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alimentar mau e vai crescer menos, etc, se ele está em um pesque-pague pior ainda, 
muitas vezes ele não vai nem pegar no anzol, ele só vai pegar se tiver com muita 
fome, mas se ele tá com fome, está estressado, tem muita amônia, muito nitrito, uma 
série de componentes químicos na água, que dificultam ele eliminar a própria 
excreta, ele não vai se alimentar (BERTELI, 2009). 

 

Ainda durante o processo de criação de engorda, são introduzidos nas pisciculturas do 

território de Blumenau, diversos tipos estranhos de alimentos aos peixes (Figura ? e Figura ?). 

A ração é produzida com milho, soja, e gorduras de gado, ou porco, galinha ou até com 

próprios restos de peixes, oriundos da pesca do litoral, principalmente a ração elaborada pela 

Nicoluze. 

 
[...] os ingredientes utilizados para fazer essa ração. Esses ingredientes vão ter 
diferentes tipos de aminoácidos, esse tipo de proteína nesses aminoácidos pode não 
ser digerida, porque o peixe não tem enzima para digerir milho, o peixe nunca saiu 
da água para comer milho, então quando é oferecida proteína do milho é 
complicado, idem da soja. Ah, o peixe é carnívoro, ele é carnívoro de outros peixes 
em geral, mas não é carnívoro de vaca nem gordura de porco muito menos de 
frango. [...] aí mistura sangue, mistura muita coisa assim, que não são digeridas pelo 
peixe (BERTELI, 2009). 
 
 

 
Nos ambientes aquáticos, construído no natural, o peixe vai se adaptar a uma nova 

alimentação, a ração para alevinos, que é composta por tudo o que não é natural da 

gastronomia de espécies aquáticas até adquirir tamanho (geralmente 4 ou 7 cm) para ser 

vendido aos lagoeiros que engordam peixe em lagoas, ou para pesque pagues, que possuem 

lagoas de engorda para suprir suas necessidades de final de semana de pescaria. É o transporte 

um dos principais fatores que causam perdas e problemas com a qualidade de vida do peixe. 

Outro problema relacionado com a qualidade de vida do peixe é a sua transição entre 

criador, engorda e pesque e pague, é o estresse que o peixe passa no seu transporte para novos 

ambientes. Inicialmente o peixe se locomove enquanto jovem de um ambiente artificial, os 

viveiros de um laboratório de estação de piscicultura, como a FUNPIVI, passando passa para 

novo ambiente a lagoa/viveiro, isso ocorre após a transição de larva para alevino (já com 

estrutura de peixe). Durante os anos 80 e 90 enquanto o funcionamento de extensão da 

FUNPIVI, os alevinos eram transportados em caixas de água, cobertas com tela e adaptadas 

com barro para imitar um ambiente adequado para o peixe. Durante o transporte era medida a 

temperatura e adicionado gelo. Muitas vezes se batia na água com ramos de goiabeira a fim de 

produzir oxigênio para os peixes.  A partir dos anos 1990, com a introdução de tecnologia 

pela Bernauer S.A, os piscicultores passam a utilizar as caixas de transporte, sendo que elas 
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possuem um ambiente menos nocivo a saúde do peixe, mas mesmo assim ainda é necessário 

preparar o peixe dias antes do transporte, para evitar perdas.  

Desta forma, todo o período de formação de larva, para alevino e para peixe, a sua 

transposição para lagoas de engorda, a alimentação e a qualidade do ambiente, da água serão 

fatores que promoverão ou não uma situação e grau de estresse ao peixe, e conseqüentemente, 

problemas com a produção e com a qualidade ambiental.  

Segundo Galhardo e Oliveira (2006), diversos estudos vem apontando evidências 

acerca da dimensão psicológica do stress, dos estados motivacionais afetivos que gera, das 

motivações comportamentais e das funções cognitivas dos peixes. Isso passa a sugerir, 

fortemente, a existência de senciência, donde decorre a legítima aplicação do conceito de 

bem-estar a este grupo de animais. A existência de senciência confere aos peixes um estatuto 

moral com implicações éticas na sua proteção. “Apesar de a legislação já englobar a proteção 

de todos os vertebrados, existem ainda inúmeras questões acerca do bem estar de peixes que 

importa esclarecer, sendo a formulação de recomendações para a manutenção e tratamento 

destes animais em cativeiro uma necessidade cada vez mais pertinente”. 

Esses problemas ambientais são, na maior parte dos casos, decorrentes da falta de 

informações aos piscicultores e donos de estabelecimentos de pesque-pague e do aumentado 

das taxas de estocagem nos diversos sistemas de produção, intensificando a matéria orgânica 

dispersa nos cursos naturais, e a quantidade de fauna exótica no habitat. Esse procedimento 

tem causado uma deterioração da qualidade da água utilizada, e conseqüentemente, das 

condições de sanidade dos organismos cultivados, tornando tais sistemas de produção 

insustentáveis mesmo em curto prazo. Desta forma o piscicultor deve estar informado e 

realizar as boas práticas que torna a qualidade da água de seus viveiros, e de seus efluentes de 

qualidade, para não prejudicar o meio endógeno e o exógeno de seu empreendimento 

(CAVALETT, 2004). 

Segundo a EMBRAPA, são vários os problemas ambientais causados pela piscicultura, 

principalmente inerentes à intensificação dos sistemas de produção aquícolas à água, 

destacando: O uso incorreto de rações balanceadas que promove a elevação dos níveis de 

amônia nos viveiros; A aeração mecânica, que causa fortes correntes de água que provocam a 

erosão do fundo dos diques dos viveiros. Essas correntes fazem com que as partículas 

erodidas fiquem em suspensão na água, as quais são eliminadas dos viveiros através das 

trocas de água; A presença de substâncias químicas, em adição aos fertilizantes, que são 

aplicadas, como parte do tratamento para manter a qualidade da água e prevenir as doenças. 
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Os resíduos e produtos decorrentes da degradação dessas substâncias poderão contaminar os 

efluentes; A ocupação de áreas de preservação permanente, particularmente áreas legalmente 

destinadas às matas ciliares, cuja importância na proteção do solo e da água é inquestionável 

(EMBRAPA, 2002, apud CAVALETT, 2004, p.9). 

Para Cavalett (2004), a solução para os pontos negativos da atividade da piscicultura 

envolvem questões legais, se tornando, portanto, assuntos de intensos debates, onde o 

atendimento pleno da legislação muitas vezes inviabiliza a continuidade da atividade, 

considerando o tamanho reduzido da propriedade, apoio técnico recebido, histórico das áreas, 

entre outros. Outros impactos, contudo, podem ser sanados, ou então acentuadamente 

reduzidos, se empregadas técnicas adequadas de manejo. A instrumentalização de medidas 

que transformem a prática da piscicultura em uma atividade sustentável é dificultada pela falta 

de gestão e incentivos públicos, burocracia administrativa e falta de inovação científica.  

Desta forma, com os dados e discussão apresentada, a atividade da piscicultura e toda 

a formação e desenvolvimento da rede sociotécnica vem causando pontos positivos e 

negativos a qualidade do ambiente do território de Blumenau. Mesmo que em primeiro 

momento, a adoção da piscicultura passou a evitar que outras produções agrícolas 

prejudicassem o natural, a atividade em seu processo de instalação e no que veio 

demonstrando durante a década de 1990 e dos anos 2000 até hoje, as práticas piscícolas, 

(pesque pagues) por visarem um crescimento econômico imediato, vem inadequadamente 

utilizando os ecossistemas e tornando a piscicultura e seus atores da rede, fortes contribuintes 

para com o desequilíbrio ambiental. As principais influências da rede sociotécnica da 

piscicultura no território de Blumenau são: a construção da lagoa, que utilizou áreas de fundo 

de vales ou pântanos naturais, áreas das propriedades que não tinham uso, assim como 

passaram a reutilizar as áreas que antes eram lagoas de arroz, e áreas de pasto para a 

construção de lagoas/viveiros. Contudo ocorre o desflorestamento, a retirada da mata ciliar, e 

a alteração do curso de nascentes e cursos de água. Com a introdução da lagoa no território de 

Blumenau, espécies exóticas de peixes, bactérias e parasitas passaram a competir e a ocupar 

espaço no ambiente da Bacia do Itajaí. O cultivo de diversas espécies concentradas passou a 

ocasionar efluentes de excessiva matéria orgânica nos cursos de água, ocasionando problemas 

como a falta de oxigênio e morte a espécies nativas.  

 O peixe, mesmo que seja um recomendado produto para a alimentação humana, 

durante todo o processo de sua produção sofre situações inadequadas a sua ecologia, 

causando-lhe estresse. O alto índice de estresse causa malefícios ao peixe, como doenças, 



Martin Stabel Garrote  
A rede sociotécnica da piscicultura: desenvolvimento e meio ambiente no município de 

Blumenau-SC. 

172 

 

172 
 

debilitando-o e possibilitando a instalação de parasitas, o que proporciona a morte ao peixe, 

ou péssimas condições de vida gerando degradação na qualidade da carne para o consumo 

humano. 

A atividade da piscicultura no território de Blumenau deve ser revista, e incentivada 

por políticas que visem à melhora em todo o procedimento de formação e desenvolvimento da 

sua estrutura de produção. O território de Blumenau possui um conjunto de atores que 

possibilitariam maiores inovações no cultivo de espécies já conhecidas, assim como 

possibilitaria a produção de espécies nativas. Desta forma tornam-se necessárias novas 

políticas públicas possibilitando conhecimentos e estrutura material aos produtores, a fim de 

que fossem seguidas as legislações ambientais, visando qualidade na produção, ao 

desenvolvimento que a atividade proporciona ao território, e ao meio ambiente de Blumenau.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A piscicultura é uma atividade que consiste no cultivo de peixes de água doce ou 

salgada, quente ou fria. Teve origem durante a antiguidade, sendo registrada em diversas 

civilizações da Ásia e Europa, e até na América Central. Ela chega ao Brasil com a 

colonização européia, mas foi apenas durante o século XX que a atividade foi encarada como 

uma proposta de desenvolvimento, recebendo incentivos para o seu desenvolvimento no 

Brasil e em suas regiões, levando sua instalação e desenvolvimento na década de 1970 em 

Santa Catarina, tendo como um pólo o Vale do Itajaí e o território do município de Blumenau. 

A fim de compreender esse processo, a dissertação teve como tema de pesquisa a 

piscicultura e suas influências no desenvolvimento e meio ambiente do território do município 

de Blumenau.  Partiu-se como problema de pesquisa compreender como se formou e 

desenvolveu a rede sociotécnica de piscicultura e quais influências foram ocasionaram ao 

desenvolvimento e ao ambiente do território de Blumenau.  

Para responder o problema, organizaram-se questões norteadoras e com elas 

respondidas ficou evidente como ocorreu o processo histórico da formação e desenvolvimento 

da rede sócio técnica da piscicultura e suas influências no desenvolvimento e no meio 

ambiente do território do município de Blumenau – SC, objetivo geral da pesquisa. 

A pesquisa foi realizada tendo como enfoque a abordagem da teoria Ator Rede, ou da 

sociologia da associação, desenvolvida por Bruno Latour e Michel Collon. Neste enfoque, 

torna-se mais visível a formação de redes sociotécnicas de diversos setores, sendo possível 

analisar as relações entre atores heterogêneos representados pela sociedade, natureza, 

tecnologia e ciência. Desse modo, os atores humanos e não humanos, objetos, coisas, lugares, 

artifícios, pessoas que participam da atividade da piscicultura no território de Blumenau, 

interligam-se e foram responsáveis pela ação e rumo de toda a rede/atividade, conforme 

dimensionado por Latour (1987) em sua teoria. Nessa perspectiva, a tradução ocorreu através 

de fenômenos coletivos e materiais, não sendo o resultado de idéias geniais ou processos 

cognitivos grandiosos, mas o resultado de um processo social construído e distribuído 

coletivamente no território de Blumenau.  

Assim, conforme Latour e Woolgar (1997) os fatos foram construídos coletivamente, 

pois passam de mão em mão, se deformam e se traduzem, dificilmente mantendo-se estáveis e 

inalterados. Nas fabricações realizadas pela ciência e pela tecnologia, na formação e 

desenvolvimento da rede sociotécnica da piscicultura no território de Blumenau, não houve 
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objeto ou teoria que não passou por várias mãos (atores humanos e não humanos), ganhando 

propriedades se fazendo e refazendo-se incessantemente. 

Para responder o problema da pesquisa utilizou-se o enfoque da teoria Ator Rede da 

sociologia da associação. Desta forma partiu-se para uma análise qualitativa de dados, 

apresentando-os de forma dedutiva. Foram coletados documentos primários através de oito 

entrevistas, sendo realizada com proprietários de pesque pagues, um técnico e biólogo, e 

presidente da FUNPIVI, ex-reitor da FURB. Também foram coletadas observações dos 

empreendimentos piscícolas, coletando e registrando com fotografia digital a paisagem. 

Foram coletadas fontes secundárias, entre elas trabalhos acadêmicos, teses, dissertações, 

monografias e artigos científicos sobre a piscicultura, e sua prática em Santa Catarina, na 

região do Vale do Itajaí e em Blumenau, reportagens de notícias em periódicos de circulação 

nacional, e local, assim como dados coletados em bancos eletrônicos disponibilizados na 

World Wide Web.  

Os dados foram analisados, comparados, confrontados, e classificados conforme os 

objetivos da pesquisa. Esses dados foram organizados de forma linear e temporal. Na 

construção dos resultados, adotando a abordagem do Ator Rede, buscou-se estruturar no 

processo de descrição da formação e desenvolvimento da atividade da piscicultura, historiar 

seu processo, destacando atores humanos e não humanas de forma a estruturar uma rede 

sociotécnica. O método de pesquisa e o enfoque da teoria da sociologia da associação como 

suporte teórico para a análise da piscicultura, possibilitou compreender como os diversos 

atores se configuraram, negociaram, interligam-se, e aprimoram conhecimentos, 

simplificando os processos, posicionando-se com papeis definidos, e inovando 

conhecimentos, a fim de recrutar novos elementos (conhecimentos naturais, culturais, 

científicos e tecnológicos) que permitem a conexão dos múltiplos atores em benefício da 

piscicultura, e do seu desenvolvimento. Foi possível através dos procedimentos 

metodológicos compreender como ocorreu a formação e desenvolvimento da rede 

sociotécnica de piscicultura, e sua influência no desenvolvimento e no ambiente do território 

de Blumenau. 

A piscicultura no território do município de Blumenau surge em um contexto no qual 

havia uma necessidade de expansão das atividades rurais, e implantação de uma nova 

modalidade agrícola que atingiria pequenos produtores e consumidores de baixa renda, 

fixando-os nas áreas rurais e propiciando o seu desenvolvimento econômico. A atividade da 

piscicultura estava respaldada no modelo de desenvolvimento econômico, buscando estruturar 
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um novo sistema de mercado para se obter o crescimento econômico do pequeno produtor. 

Nesta lógica, a atividade foi desenvolvida para que ocorressem maiores níveis de 

desenvolvimento às populações agrícolas, e pressupostamente para gerar o bem estar social, e 

não levou em conta a idéia de desenvolvimento sustentável promovida a partir de 1973, após 

a conferência de Estocolmo, e a do relatório Nosso Futuro Comum em 1983, no qual o 

desenvolvimento deveria promover o bem estar social e conservar o meio ambiente para as 

futuras gerações.  

A rede sociotécnica da piscicultura inicia a se formar e desenvolver no território de 

Blumenau através da interação de diversos fatores exógenos e endógenos, configurando atores 

humanos e não humanos, que passaram a interagir, e com suas experiências empíricas e 

conhecimentos sobre a piscicultura, descobriram, buscaram e inovaram soluções que passam a 

produzir formas, medidas, idéias, procedimentos e aparelhos que desenvolvem e mantém a 

atividade da piscicultura no território. Isso ocorreu devido à interligação de fatores naturais, 

sociais, culturais, científicos, tecnológicos, econômicos e políticos. Esses fatores dinamizaram 

características e possibilitaram a instalação, configuração de atores, formação e 

desenvolvimento de uma rede sociotécnica de piscicultura no território de Blumenau.  

A partir dos anos 1970, a FAO fomenta a atividade da piscicultura em toda a América 

Latina e África. No Brasil, organizações governamentais promoveram políticas incentivando 

a atividade. Foram selecionadas Bacias Hidrográficas, sendo em Santa Catarina a Bacia do 

Itajaí é uma das escolhidas para instalação de uma estação de piscicultura, no caso a 

FUNPIVI no final dos anos 1980.  A quantidade e qualidade da água, as características do 

solo, do relevo, da pluviosidade, das temperaturas, e do clima da bacia do Itajaí 

demonstravam-se propícios para o desenvolvimento da criação de peixes como as carpas e 

tilápias, além de espécies nativas de outras bacias hidrográficas. Além dos recursos naturais 

abundantes, a organização e a estrutura econômica característica da região, com a pequena 

propriedade agrícola, o trabalho familiar, possibilitaram elementos favoráveis para a 

instalação e o desenvolvimento da piscicultura. 

A piscicultura instala-se no território de Blumenau a partir dos anos 70, sendo 

difundida através da ACARPESC, que disponibilizava recursos. Posteriormente, a ACARESC 

realizava a extensão em parceria com Secretaria da Agricultura do município de Blumenau. 

Além do mais, em Blumenau a Universidade Regional de Blumenau - FURB possibilitaria a 

produção de ciência e tecnologia do apoio e assessoramento do desenvolvimento da atividade. 

O DNOS, a ACARPESC, ACARESC, EPAGRI e FUNPIVI – FURB foram responsáveis por 
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difundir a atividade junto aos agricultores, que associada às demais produções da propriedade, 

inicialmente, adotavam a idéia de que as lagoas com peixes propiciariam um alimento para a 

família, e posteriormente, que elas e o peixe seriam um novo produto para agricultor dispor no 

mercado, e adquirir lucro. 

Associado a isso, a piscicultura deu certo porque a atividade da pesca possuiu uma 

história no território de Blumenau. A pesca configura-se como uma cultura de subsistência, e 

uma cultura de lazer, demonstrada através das relações sociais, principalmente pelos 

campeonatos realizados no período 1960-70 no rio Itajaí. Além disso, na época da páscoa, e o 

jejum da carne vermelha, aumentam a procura e consumo pela carne do peixe. 

 A partir dos anos 1970, com o aumento da poluição e contaminação da água, causado 

pelo crescimento industrial, urbano e comercial, a prática da pesca, principalmente a de lazer, 

que ocorria nos rios, pelos malefícios que a água causa ao peixe, fez a transferência da prática 

da pesca dos rios para lagoas que eram criadas com o desvio de nascentes e pequenos 

córregos presentes em muitas das propriedades de Blumenau. Essas propriedades que 

passaram a adotar lagoas foram motivadas pelos programas da ACARPESC, da ACARESC e 

posteriormente pelos da EPAGRI e FUNPIVI a adotarem a piscicultura.  

Os lagoeiros passaram a organizar campeonatos para vender sua produção, ou alugar 

as lagoas para empresas propiciarem atividades de lazer, com a pescaria aos seus 

funcionários. Eram durante essas atividades de pescaria, que as informações e experiências 

eram trocadas entre os atores humanos, que traduziram as informações fortalecendo o 

interesse e a adaptação das dificuldades enfrentadas com a implantação dos modelos e 

práticas piscícolas estrangeiras. Através desse contato houve a inovação e a sobreposição de 

conhecimentos, possibilitando a fluidez na instalação da piscicultura e desenvolvimento da 

rede. 

 Durante os anos 1970 a 1990, grande parte dos alevinos que eram disponibilizados 

para os lagoeiros vinham financiados pela ACARPESC, sendo distribuídos nas propriedades 

por um custo baixo, ou através de incentivos de políticos, como vereadores, deputados 

estaduais, e até pela Secretaria de Agricultura. Mas o peixe e a qualidade dos viveiros e da 

água das lagoas não permitiam ainda aos produtores a durabilidade e qualidade na produção 

de peixes.  Diversas doenças causadas por bactérias e parasitas promovidas pelo acumulo de 

substâncias orgânicas na lagoa/viveiro, causaram diversas perdas. Havia até finais da década 

de 1980 no território de Blumenau, falta de tecnologias que possibilitassem maior 

desenvolvimento à piscicultura. 
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No final dos anos 80 já havia no território de Blumenau, diversos produtores de 

peixes, facilitando o desenvolvimento do mercado da pesca, com o surgimento e 

desenvolvimento de casas de caça e pesca, e propriedades que abriam para o pesque e pague. 

Era necessária uma estruturação da atividade para que o projeto de desenvolvimento 

econômico desse certo. Ocorre então a instalação da indústria Bernauer Aqüicultura, 

disponibilizando tecnologia, como aeradores, caixas de transporte de alevinos, facilitando o 

desenvolvimento da atividade. E indústria de Ração, como a Nicoluzzi e a Gumz, e a 

ENGEPESCA, disponibilizando redes para a despesca das lagoas.  Houve também a 

instalação de uma pequena estação de piscicultura para abastecer o mercado que surgia no 

território de Blumenau. Neste sentido o DNOS e a Secretaria de Agricultura de Blumenau 

instalam na Itoupava Central, na região da Tatutiba lagoas com o intuído de criar alevinos 

para os produtores locais. A estação de piscicultura da prefeitura de Blumenau na Tatutiba 

teve papel de gerar as bases para que fossem efetivamente instalada e desenvolvida a 

atividade da piscicultura no território de Blumenau. 

Em 1989, através de pagamento de divida externa do governo Húngaro para o Brasil, 

foi realizado um convênio de troca de tecnologia para ser instaladas no território do país 

estações de pisciculturas e transposição de tecnologia piscícola húngara para o Brasil. Na 

região sul foi escolhido à cidade de Blumenau. Mas por motivos de segurança, devido às 

recentes enchentes no início dos anos 80 e por não haver na época território seguro para a 

estação, foi estabelecida uma parceria entre a prefeitura de Timbó, DNOS, os húngaros e a 

Universidade Regional de Blumenau para construir a estação piscícola FUNPIVI. 

A partir da FUNPIVI, diversos proprietários passaram a estabelecer relações 

comerciais com a estação, adquirindo peixes e conhecimentos para que os empreendimentos 

dessem certo. A FUNPIVI orientava sobre a estrutura das lagoas, limpeza, aeração, 

conservação da água e ecologia de mais de 15 espécies cultivadas. Desta forma ela teve o 

papel de instalar de forma adequada, conforme tecnologia européia, um modelo de 

piscicultura adequado ao território de Blumenau e região. A partir da experiência da estação, 

novos produtores passaram a investir na produção de alevinos, passando a haver a partir da 

segunda metade da dos anos 90, diversos atores que produziam filhotes de peixes para 

sustentar o mercado de engorda e pesque pague. 

 Com o tempo, os atores foram interagindo e difundindo entre si conhecimentos e 

procedimentos, no que estabeleceu uma rede de trocas, divergências e inovações, que 

possibilitaram a transformação da piscicultura em uma rede sociotécnica espalhada pelo 
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território do município de Blumenau e região. Durante os anos 90 diversos proprietários de 

lagoas privadas passam a preparar seus espaços no intuito de constituir um empreendimento 

turístico, os pesque e pague. Inicialmente, do lado das lagoas passou-se a construir 

churrasqueiras para o consumo do peixe, disponibilizando cadeiras e mesas, que passaram a 

ser utilizadas pelos familiares dos pescadores freqüentadores de lagoas, não pescadores. Com 

o tempo foram sendo construídas instalações, como pequenos galpões, com banheiros, e 

espaço com mesas de jogos de bilhar, e bar. O empreendimento não apenas deveria estar 

caracterizado e baseado na pesca, deveria agregar valores de mercado. Desta forma os pesque 

pagues foram instalando lanchonetes e cozinhas, passando a limpar e fritar o peixe pescado.  

A partir da década de 90 aos anos 2000, forma-se e passa a desenvolver no território 

de Blumenau uma rede sociotécnica de piscicultura, influenciando o desenvolvimento do 

município e gerando benefícios e malefícios no meio ambiente. Essa rede esta composta por 

uma cadeia produtiva, indo desde o piscicultor, ou produtor de alevinos, o lagoeiros de 

engorda do peixe, o distribuidor de peixes, as indústrias de tecnologia de aqüicultura e ração, 

os pesque e pagues, os pescadores e os estabelecimentos de apoio a pesca, como as lojas de 

Caça e Pesca. 

 Durante os anos 2000 se caracterizou no território de Blumenau uma prática piscícola 

influenciada com ciência e tecnologia húngara e chinesa. Havendo o produtor que possui um 

sistema integrado de piscicultura com aves, produzindo marrecos de Pequim para a 

rizicultura, e alevinos para o mercado da piscicultura. E os agricultores proprietários de lagoas 

que engordam peixe com ração e restos vegetais de sua produção, sem consorciar com aves 

ou suínos, no intuído de aluguel das lagoas, ou venda dos peixes para os pesque pagues, ou 

até mesmo como empreendimentos de pesque e pague. As necessidades por qualidade 

alimentar, da carne do peixe, da qualidade do ambiente, o contexto sócio cultural, econômico, 

científico e tecnológico do território de Blumenau favoreceu o predomínio dos 

estabelecimentos de pesque e pague. 

O mercado da piscicultura em Blumenau está composto pelos produtores, que adquirem 

o peixe principalmente em Timbó e Aurora, e a produção é vendida aos pesque pagues de 

Blumenau e região. Os mercados, e supermercados que vendem filés de tilápia congelado, 

embaladas com vistas do Mistério da Agricultura e Vigilância Sanitária; Pescarias, sendo a 

que mais recebe a produção da região das Itoupavas é a Casa do Peixe, localizada na Feira 

Pública da PROEB, e os lagoeiros que eventualmente tarrafam peixes e vendem em suas 

propriedades, principalmente na época da páscoa, com as feras de peixe vivo. 
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A rede sociotécnica de piscicultura de Blumenau esta formada por lagoas, os 

produtores de alevinos, os lagoeiros que engordam os peixes, os peixes, as tecnologias que 

melhoram o ambiente dos viveiros, da pesca e da produção de alevinos, as variadas rações, as 

empresas de tecnologia de aqüicultura, as fábricas de ração, as lojas de Caça e Pesca que 

disponibilizam tecnologia e acessórios para a pesca, os atravessadores de peixes, que 

transportam devidamente a carga, os pescadores ou freqüentadores, que visitam os pesque 

pagues, pescam ou não, os pesque pagues, os abatedores de peixes/frigoríficos, peixarias e 

supermercados, feiras de peixe, mercados e etc. A estruturação da rede possibilitou a 

existência de um novo mercado e com ele o desenvolvimento econômico da região, 

principalmente pela quantidade e heterogeneidade dos atores que configuram a rede, seja 

indústria, produtores, pesque-pagues, e usuários, entre outros, atuarem localmente no 

crescimento econômico, permitindo o planejamento e rendas necessárias para outras áreas 

produtivas e à rede da piscicultura, passando a contribuir com ouros setores da economia local 

e regional promovendo o desenvolvimento econômico no território de Blumenau. 

Durante a formação e o desenvolvimento da rede sociotécnica da piscicultura, a 

atividade promoveu influências positivas e negativas ao ambiente do território de Blumenau. 

As influências positivas possibilitaram a diminuição de outras práticas agrícolas na 

propriedade, diminuindo o uso de agroquímicos, queimadas como na coivara, assim como de 

criação de animais, diminuindo áreas de pasto, compactação e erosão do solo, poluição do 

solo e da água. E por necessitar de quantidade e qualidade na água, passou a conservar a 

floresta em nascentes, ou a mata ciliar de pequenos córregos usados no abastecimento das 

lagoas/viveiros. Além disso, possibilitou à sociedade a produção de carne branca, rica em 

Omega 3, forma de renda e lazer, e conseqüentemente qualidade de vida e bem estar social. 

Mesmo que em primeiro momento, a adoção da piscicultura passou a evitar que outras 

produções agrícolas prejudicassem o natural, a atividade em seu processo de instalação, e 

principalmente no que veio demonstrando durante a década de 1990 e dos anos 2000 até hoje, 

as práticas piscícolas, (pesque pagues) por visarem um crescimento econômico imediato, vem 

inadequadamente utilizando os ecossistemas e tornando a piscicultura e seus atores da rede, 

fortes contribuintes para com o desequilíbrio ambiental.  

As principais influências negativas da rede sociotécnica da piscicultura no território de 

Blumenau estiveram presente na construção da lagoa, que utilizou áreas de fundo de vales ou 

pântanos naturais, áreas das propriedades que não tinham uso, assim como passaram a 

reutilizar as áreas que antes eram lagoas de arroz, e áreas de pasto para a construção de 
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lagoas/viveiros. Contudo ocorre o desflorestamento, a retirada da mata ciliar, e a alteração do 

curso de nascentes e cursos de água no processo de construção das lagoas/viveiros.  

A instalação de uma lagoa de piscicultura possibilitou à ecologia da água do território de 

Blumenau, a introdução de espécies exóticas de peixes, bactérias e parasitas, que passaram a 

competir e a ocupar espaço no ambiente das espécies nativas causando a sua diminuição ou 

extinção. O cultivo de diversas espécies concentradas em pequenas áreas, como o praticado 

pelos pesque e pagues, passou a ocasionar efluentes de excessiva matéria orgânica nos cursos 

de água, ocasionando problemas como a falta de oxigênio e morte a espécies nativas. Além do 

mais, não existe responsabilidade com a qualidade de vida, ou o bem estar do peixe durante 

todo o processo de sua criação-morte. O peixe possui senciência, e é uma espécie de 

vertebrado que não é respeitada durante todo o processo de sua produção, causando lhe 

estresse. O alto índice de estresse causa malefícios ao peixe, como doenças, debilitando-o e 

possibilitando a instalação de parasitas, o que vem a aumentar a possibilidade de morte ao 

peixe, ou péssimas condições de vida ao ser, aumentando a degradação da água e na qualidade 

da carne para o consumo humano. 

Portanto, com os dados analisados na pesquisa desta dissertação evidencia-se como 

ocorreu a formação e o desenvolvimento de uma rede sociotécnica de piscicultura, e como ela 

possibilitou ao território de Blumenau novas características materiais e simbólicas, 

distribuindo no espaço do território diversos atores, no que gerou um desenvolvimento 

econômico, e em contrapartida, maiores influências negativas do que positivas ao ambiente.  

Contudo, a pesquisa não esgotou o tema da piscicultura em Blumenau, e possibilita uma 

fonte para que novas pesquisas sejam realizadas com essa temática, buscando novas 

informações sobre a história da atividade, para a compreensão do processo que possibilitou a 

formação e desenvolvimento de conhecimentos técnicos científicos, que passaram a 

configurar no território de Blumenau uma rede sociotécnica. Assim como possibilita às 

pesquisas sobre a temática da piscicultura uma interpretação e estudo de caso usando a teoria 

Ator Rede, contribuindo com a sociologia da associação e seus estudos desenvolvidos no 

Núcleo de Estudos da Tecnociência na Universidade Regional de Blumenau. Também 

possibilita ao piscicultor do território de Blumenau uma fonte de pesquisa que evidência 

informações sobre como ocorreram as práticas piscícolas e como elas influenciaram tanto o 

desenvolvimento como o meio ambiente. E desta forma, possibilita a discussão e a elaboração 

de parâmetros para que a rede traduza novos conhecimentos em benefício da atividade e do 

desenvolvimento sustentável do território de Blumenau. 
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APENDICE 1: Questões utilizadas nas entrevistas com atores humanos. 
 
 
 

O que é piscicultura? 

Quando e como começa a piscicultura no Brasil, Santa Catarina e na região de Blumenau? 

Quais foram os fatores que proporcionaram a implementação e desenvolvimento da 

piscicultura na região de Blumenau? 

Quais foram os fatores naturais, culturais, políticos e econômicas que influenciaram 

positivamente ou negativamente na implementação da piscicultura e o seu desenvolvimento 

na região? 

Existiram incentivos ou políticas para implementar ou fomentar a piscicultura na região? 

Quais foram e como foram desenvolvidas?  

Como esta caracterizada a piscicultura aqui na região de Blumenau? Existe algum diferencial 

na prática da piscicultura aqui na região de Blumenau? 

Quais foram as pessoas, organizações e outros, responsáveis por iniciar a prática da 

piscicultura aqui na região de Blumenau? Quais os principais atores (pessoas, empresas, 

entidades, técnicas) para o desenvolvimento da prática da piscicultura aqui na região? Em que 

momento surgiram neste processo e qual foi o seu papel para o desenvolvimento da 

piscicultura? 

Quais são os atores (pessoas, empresas, entidades, técnicas) que fazem a piscicultura aqui na 

região de Blumenau acontecer? Qual é a relação (técnica, logística, serviços) que ocorre entre 

esses atores? 

Como foram surgindo os atores e como estes desenvolveram e se envolveram na atividade da 

piscicultura? 

Qual era o contexto econômico e social no momento em que a piscicultura surge na região? 

Este contexto era favorável ou não? Porque? 

A piscicultura influenciou de alguma forma a economia e o desenvolvimento da região de 

Blumenau? Junto com a piscicultura surge algum tipo de indústria ou comércio associado a 

esta prática? 
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A prática da piscicultura e a sua rede de relações provocaram ou provocam alguma influencia 

positiva ou negativa no meio natural? Como ocorre?  

As áreas hoje ocupadas pelos atores da piscicultura (pesque-pagues, lagoas de criação, 

empresas do ramo)  antes representavam que tipo de ambiente?  

Quais as fontes de abastecimento de água dos estabelecimentos de piscicultura?  Qual a 

qualidade dessa água? Existe algum tipo de tratamento eficiente á água que sai destes locais? 

Os tipos de peixes criados são nativos ou exóticos? De onde provem as matrizes? Existe 

possibilidade de fuga de peixes e conseqüentemente introdução de espécies exóticas no meio 

natural? Quais as conseqüências da introdução destas espécies ao meio natural e à outras 

espécies nativas? Existe a possibilidade da introdução de parasitas exóticos no meio natural? 

Qual a qualidade de vida destes animais utilizados na piscicultura durante todo seu processo 

de desenvolvimento e criação? Como é sua alimentação? Ela supre suas necessidades 

naturais? Existe algum tipo de sofrimento para os peixes decorrente das práticas de criação? 

Durante o desenvolvimento e formação da rede da piscicultura foi feia alguma pesquisa com 

resultados e inovações para melhorar a prática sob o aspecto econômico e de desenvolvimento 

da atividade e para minimizar os seus impactos ambientais e melhorar a qualidade de vida dos 

peixes? 

Você acha que a piscicultura como é hoje é uma prática que contribui para o desenvolvimento 

da região? Por quê? As conseqüências à natureza podem ser consideradas “menores” que as 

vantagens desta prática? Você considera uma prática onde seus atores apresentam 

preocupação ética? Por quê? 
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ANEXO 1 – Lista da EPAGRI dos produtores de peixe em Blumenau 
 

 
 

 


