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Uso sustentável

Engloba:

- Evitar a sobrepesca conhecer e monitorar a biomassa, assim

como os pescadores e aquicultores, os petrechos utilizados e 

a produção efetiva;

- Controlar das pressões sobre os ecossistemas marinhos

(poluição – inclusive sonora -, perfurações de petróleo, 

infraestruturas costeiras e portuárias...)          medir e monitorar

estas pressões e seus efeitos nos recursos marinhos vivos 

(inclusive licenciamento ambiental)

- Mudanças climáticas (mudanças de temperatura e de composição 

das águas inclusive acidificação, meteorologia afetando a produção,

etc;.)            medir e monitorar estas mudanças e seus efeitos nos

recursos marinhos



- Código de Conduta da Pesca Responsável (FAO)

- Medidas para lutar contra a Pesca Ilegal, 

Não Declarada e Não Regulamentada (FAO)

Acordos Internacionais para o 

Uso Sustentável dos Recursos Marinhos

- Grupo de Trabalho para Estudos sobre a Conservação

e o Uso Sustentável da Diversidade Biológica Marinha

além das Áreas de Jurisdição Nacional



Recursos biomarinhos

Recursos pesqueiros (peixes, moluscos, crustáceos)

Algas 

Algas calcáreas (Rodolitos)

peixes, crustáceos, moluscos...

Maricultura

algas



Capturas de pescado RJ em 2012 (fonte FIPERJ)

160 espécies de peixes com um total de 89100 toneladas, dos quais:

- Sardinha verdadeira: 40.600 toneladas

- outras sardinhas:         700 toneladas

- Cavalinha 14.700 toneladas                74%

- Bonito listado               5.900 toneladas

- Savelha 4.100 toneladas 

13 espécies de crustáceos com um total de 980 toneladas

- Camarão rosa 630 toneladas         88%

- Pitú 230 toneladas

4 espécies de moluscos com um total de 606 toneladas

- Polvo 375 toneladas          97%

- Lula 210 toneladas



Arrasteiro de popa Cayola – aço/alumínio Atuneiro de cerco Ville d’Agde IV – aço/aluminio
21,90 m de comprimento, 7,30m de boca, 40 m de comprimento, 8,30 m de boca, 
Velocidade de 10,5 nós Velocidade de 17 nós

Fonte:

Renovações de frotas no mundo inteiro, buscando menor custo de produção

Arrasteiro de popa Atalante – alumínio Atuneiro de cerco Geneviève – aço/alumínio
20,40 m de comprimento, 6,90 m de boca 42 m de comprimento, 9 m de boca
Velocidade de 12 nós Velocidade de 17 nós



Já em 2012 a Expo Universal de Yeosu mostrava o forte desenvolvimento 

dos cultivos e das criações nos oceanos do mundo



Piscicultura marinha 

uma realidade em todos os continentes



Primeira experiência de criação comercial de bijupirá em frente a Recife PE



Impactos negativos

da prospecção de petróleo

na pesca



Tecnologias desenvolvidas para prospecção

de petróleo servindo para a maricultura.

Do Petróleo ao Peixe



Impactos positivos

da prospecção de petróleo



Agricultura Marinha











... no Estado do Rio de Janeiro



Rio de Janeiro Walvis Bay3170 Milhas Náuticas

Área oceânica em relação à área terrestre 
do Estado do Rio de Janeiro

área terrestre

área oceânica

84%

16%



Obrigado !


