
Pesca e Aquicultura

Pesca tradicional ou artesanal:

 Realizada a partir da costa ou em pequenos barcos 
por curtos períodos de tempo;

 Capturas em pequenas quantidades, realizadas com 
sistemas tradicionais e de pequena dimensão.

Pesca industrial:

 Pesca com o objectivo de capturar quantidades 
massivas de pescado, realizadas com auxílio de 
sistemas de grande complexidade e dimensão, e 
tecnologia moderna. As embarcações podem atingir 
grandes dimensões, onde se transforma o pescado 
(barcos-fábrica). As áreas de pesca incluem o alto-
mar, com campanhas de semanas ou meses.

Aquicultura:

Ao contrário da pesca, que captura as espécies no seu 
estado selvagem, a aquicultura produz em ambientes 
artificiais, como tanques ou cercados de rede, em rios 
ou em costa abrigada. É uma forma de produção 
intensiva e com os mesmos objectivos da pesca 
industrial. A redução de espécies piscatórias pode dar 
origem a desemprego.

Impactos socioeconómicos: 

 Os rendimentos da pesca e aquicultura são 
importantes para as populações, gerando outras 
actividades económicas.



Impactos ambientais:

A pesca industrial levou ao esgotamento comercial de 
muitas espécies, o que fez estagnar a actividade a nível 
mundial. Face à crescente procura mundial de 
produtos aquáticos, a aquicultura intensiva usa 
métodos muito agressivos para o ambiente, poluindo 
as águas e destruindo ecossistemas.

Correcção dos Exercícios
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2.1- A agricultura tradicional relativamente às 
técnicas utilizadas tem fracos conhecimentos 
técnicos, não existem máquinas e utiliza práticas 
rotineiras.
2.2- A produtividade é baixa.
2.3- A produção é quase na totalidade para 
consumo.
3- A agricultura tradicional é policultural porque 
pretende-se com colheitas diversas, obter 
variedade de produtos para garantir a 
sobrevivência do agregado familiar uma vez que 
existem poucas trocas comerciais, por outro lado 
com vários produtos consegue fazer-se face à 
eventualidade de um deles fracassar.
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2- A agricultura moderna não exige muita mão-de-
obra porque a grande maioria do trabalho é feito 
por máquinas.
3- Os complexos agro-industriais consistem na 
combinação da actividade agrícola com a 
actividade industrial.

Pág.131

1- Os riscos provocados pela utilização de 
pesticidas e fertilizantes são: a contaminação 
dos solos e das águas subterrâneas e 
superficiais, perda da qualidade dos solos, 
riscos para a saúde humana, erosão e 
esgotamento dos solos.

2-  O excesso da produção agrícola leva a que por 
vezes os agricultores tenham que vender os 
produtos a preços muito baixos e por vezes os 
produtos se estraguem.

3- Os produtos trangénicos consistem na 
transformação genética dos alimentos em que 
os produtos recebem genes de uma espécie 
diferente, para que os produtos sejam mais 
resistentes ao frio, ao calor e às agressões 
externas.
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1- A agricultura biológica consiste em cultivar 
produtos sem tratamentos químicos. É uma 
prática amiga do ambiente porque segue as 
leis da natureza. Os alimentos produzidos são 
mais saborosos e nutritivos e não contêm 
resíduos químicos.
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