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Globalmente, o pescado representa cerca de 17% 
da proteína animal média per capita, o que torna a 
aquicultura mundial uma importante indústria provedora 
de alimentos e geradora de empregos.  A exploração 
indiscriminada do estoque natural ainda é uma grande 
preocupação e vem causando o aumento na diferença 
entre a oferta e demanda de organismos aquáticos. 
Por isso, o estímulo à produção aquícola sustentável 
é importante e necessário. Porém, na América Latina, 
assim como em outras regiões, ainda enfrentamos 
muitos desafios para o desenvolvimento dessa 
atividade, como a dificuldade de acesso ao crédito para 
investimento e custeio, a ausência de políticas públicas 
consistentes, a ineficiência do setor de logística e 
infraestrutura, entre outros. O seguro aquícola aparece 
como uma importante ferramenta de gerenciamento 
de riscos proporcionando estabilidade à operação dos 
aquicultores, e avançará na medida em que a indústria 
aquícola se desenvolva. Ainda enfrentamos a carência 
de profissionais tecnicamente qualificados na cadeia 
produtiva, a ausência de certificação e manual de boas 
práticas locais, a falta de conhecimento do produto 
de seguro aquícola, entre outros desafios. Com essa 
publicação, a Swiss Re espera contribuir para um 
melhor entendimento do seguro aquícola e os principais 
desafios para o seu desenvolvimento na América Latina. 
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A importância da aquicultura no mundo
A aquicultura mundial se converteu em uma importante indústria provedora de 
alimentos de alto valor nutricional e geradora de empregos e investimentos nos 
países. 

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (“FAO”), a produção baseia-se na captura ou no cultivo de diversas 
espécies de peixes (52%), crustáceos (5%), moluscos (18,6%) e plantas aquáticas 
(24,4%), utilizando-se distintos tipos de sistemas, desde os mais simplificados e de 
baixo custo, até os mais complexos. Ela envolve três tipos de ambiente de cultivo: 
marinho, continental e de água doce/salobre.¹

A pesca de captura e o cultivo aquícola foram responsáveis pelo fornecimento 
mundial de 148 milhões de toneladas de peixes em 2010, das quais 128 milhões 
foram utilizadas como fonte de alimento. Com o crescimento sustentável da 
produção de peixes e melhorias nos canais de distribuição, o abastecimento 
alimentar mundial vem aumentando drasticamente nas últimas décadas com uma 
taxa média de crescimento de 3,2% ao ano durante o período de 1961-2009.²

No entanto, a exploração indiscriminada do estoque pesqueiro natural vem 
demonstrando um aumento na diferença entre a oferta e a demanda por organismos 
aquáticos. 

Diante de um cenário de estagnação nas capturas destes organismos, a aquicultura 
está tornando-se uma atividade consolidada e capaz de abastecer a demanda 
mundial de pescados, de acordo com a Figura 1.3

Fonte: FAO, Fisheries and Aquaculture Department (fi shery and aquaculture statistics)

Historicamente, a produção aquícola mundial apresentou um importante 
crescimento até a década de 90, sendo os principais países produtores (em milhões 
de toneladas): China (45,27), Indonésia (4,71), Índia (3,79), Vietnam (2,58), Filipinas 
(2,74) e Tailândia (1,39).²

O continente asiático é, sem dúvida, o maior produtor do mundo concentrando cerca 
de 91% do total da colheita mundial de aquicultura  Na sequência vem o continente 
americano com 3,5%, Europa com 3,4%, África com 1,51% e Oceania com 0,2%.²

Figura 1: 
Localização geográfica das colheitas por 
captura e aquicultura (2010)
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América Latina lidera a produção aquícola do continente americano
Nos últimos anos, a América Latina vem demonstrando um crescimento forte e 
contínuo na produção aquícola, impulsionado particularmente pelo Brasil e Peru. 
Veja na Figura 2 os dez principais países produtores em toda a América.²

Fonte: FAO, “The state of world fisheries and aquaculture”, 2012.

De acordo com dados da Fishstat Plus, programa informático universal da FAO para 
dados estatísticos ³, na região da América Latina e Caribe a produção aquícola 
alcançou em torno de 1,98 milhões de toneladas, com um valor estimado em 8,291 
milhões de dólares, determinando um crescimento anual de 8,52% durante o 
período de 2000 a 2009, sendo Chile, Brasil, Equador e México os principais 
produtores, com 85% da produção. 

Vale ressaltar que, apesar da América Latina e Caribe cultivarem um grande número 
de espécies hidro biológicas com o intuito de diversificar a oferta aquícola, somente 
os grupos de salmões e trutas, camarões e tilápias alcançaram níveis de produção 
estáveis e significativos até o momento. Nos últimos anos houve um incremento 
também na produção de moluscos, principalmente no Chile e Peru.5

A carcinicultura de água doce na América Latina teve seu início nos anos 70 e foi 
implementada em diversos países da América do Sul e Central, incluindo México e 
Caribe. No entanto, nesta fase inicial a tecnologia utilizada não foi suficientemente 
adequada. Posteriormente, por volta dos anos 90, o segmento apresentou uma 
evolução significativa. Atualmente, os camarões de água doce são cultivados no 
Equador, Venezuela, Suriname, Guiana Francesa, Panamá, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, República Dominicana, Cuba, Guadalupe, Jamaica, Martinica, 
Porto Rico e México. 

Este mercado ainda está em fase de desenvolvimento e expansão, observando-se 
como pontos positivos a presença de tecnologia de ponta em alguns cultivos, 
disponibilidade de insumos e existência de nichos específicos de mercado. Como 
pontos negativos destacam-se a falta de acesso às larvas, falta de assistência 
técnica e sistema de distribuição. Ainda assim, a grande disponibilidade de terra e 
água doce coloca a América Latina em uma posição privilegiada para o 
desenvolvimento deste cultivo em questão.6 

Com relação à produção de tilápias, os principais países produtores são: China em 
primeiro lugar, Egito em segundo e Indonésia em terceiro. Na região da América 
Latina e Caribe, o principal produtor é o Brasil, seguido por Colômbia, Equador, 
Costa Rica e Peru.

Figura 2: 
Os dez principais países aquicultores do 
continente americano em 2010 
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Vulnerabilidade da indústria aquícola
A produção aquícola mundial é vulnerável aos diversos impactos socioeconômicos, 
ambientais e tecnológicos. Regiões como a América Latina foram surpreendidas 
pela alta mortalidade causada por surtos de doenças nos últimos anos, resultando 
em perda parcial e, em alguns casos, perda total da produção. 

Durante o período de 1995 a 2005, a presença do vírus da mancha branca atingiu 
fortemente os cultivos da costa sul-americana do Pacífico, da América Central e do 
México, provocando danos também na produção no Equador, Panamá e Peru.6

Seguro aquícola e sua penetração na América Latina
O seguro aquícola oferece cobertura para cultivos marinhos localizados na costa ou 
em alto mar, bem como para cultivos em água doce de peixes, crustáceos e 
moluscos. 

Essa modalidade representa 2,9% do volume total de prêmios em seguros rurais na 
América Latina, sendo os países mais representativos México e Chile. A penetração 
do seguro aquícola mundial é representada por 350.000 toneladas de biomassa 
segurada, o que equivale a 28% da biomassa total (Figura 3).7

 

Fonte: The World Bank, “Agriculture Insurance in Latin America”, 2010.

O seguro aquícola no Chile teve seu início em meados da década de 1990, 
acompanhando o crescimento da indústria do salmão, mercado conduzido por 
empresas de médio e grande porte com importante investimento. Basicamente, as 
apólices de seguro oferecem cobertura contra o risco da perda de instalações 
(gaiolas, redes) e do dano aos equipamentos e aos peixes estocados. Os principais 
riscos incluem tempestades, maremotos, fortes correntes, marés vermelhas (algas), 
doenças, ataques de predadores e roubo. Metade dos centros produtores de salmão 
no país possui seguro.

Figura 3: 
Penetração do Seguro Rural na América 
Latina 

Porcentagem de área cultivada, cabeças de gado, área florestal, biomassa.
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A Síndrome da Mortalidade Precoce 
(EMS) foi o agente causador da 
contingência sanitária que devastou 
mais de 90% das granjas de camarão 
nos estados de Sonora, Sinaloa e 
Nayarit, principais produtores do 
crustáceo no México. 

A Anemia Infecciosa do Salmão (ISA) 
é uma enfermidade viral de caráter 
endêmico, que afeta o salmão 
causando morte. Apesar de 
controlada, ainda está presente no 
Canadá, Noruega, Escócia e Chile. 
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No México, existia a proteção abrangente contra a perda da biomassa devido os 
riscos climáticos e biológicos, além de riscos relacionados à contaminação 
ambiental e poluição química, sendo segurados 10.000 dos 70.000 hectares 
produtores.7

O Brasil, apesar de ser um importante produtor de organismos aquáticos na região, 
ainda não possui o seguro aquícola. Isto se deve a diversos fatores, como falta de 
conhecimento técnico e experiência no segmento, além da falta de incentivo por 
parte de órgãos públicos. 

Desafios para o setor de seguros
A falta de experiência e reduzida capacidade técnica do setor de seguros para 
subscrever os complexos riscos relacionados à aquicultura, refletem-se nas baixas 
porcentagens de produções seguradas e ausência de cultura de seguro neste ramo. 

Uma das etapas da subscrição consiste na presença de um profissional qualificado 
para análise das informações, assim como de ajustadores de sinistro, que 
normalmente são designados pelos resseguradores. 

Estes profissionais possuem conhecimento e experiência para capacitação técnica 
de subscritores, realização de pesquisas e avaliação de grandes perdas. Se a 
seguradora local não possui este profissional, provavelmente deverá consultar um 
especialista de outro país, o que requer certo investimento para a operação. 

Outros aspectos importantes para o desenvolvimento da aquicultura e do seguro 
aquícola consistem no fortalecimento de medidas de biossegurança e inocuidade 
dos alimentos em todos os níveis da produção, estabelecimento de boas práticas 
nas granjas aquícolas, avaliação de aspectos ambientais como esquemas de 
rastreabilidade, tratamento de efluentes e certificações de inocuidade, com enfoque 
no ecossistema da atividade.5

Estrutura do seguro aquícola.
Espécies seguradas
Entre as principais espécies seguradas estão os peixes (salmão do Atlântico, salmão 
coho e truta arco íris, atum, carpa, tilápias, turbot, entre outros), os moluscos, os 
crustáceos e as algas aquáticas.1

Sistemas de Produção  
Os sistemas de produção comumente segurados pelo mercado de seguro aquícola 
podem ser divididos em:
 ̤ “on shore”: linhas e tanques de água salobre, reservatórios, incubadoras, unidades 

de crescimento e sistema de recirculação de água salgada e salobre; e
 ̤ “off shore”: tanques, redes, barcaças, sistemas de ostras e mexilhões próximos da 

costa. 
 
A maioria das companhias oferece proteção para os sistemas de cultivo de gaiolas 
marinhas e cultivos em tanques, sistemas em linha “raceway” e sistemas de 
recirculação.1

Na instalação de mar é importante levar em conta os elementos integrantes, como 
redes, jaulas, estacas, peso morto, âncoras e estruturas adjacentes. As coberturas 
mais comuns são para danos causados por temporal ou impacto de embarcações e 
outros elementos. 

Um produtor com uma instalação no mar também possuirá edifícios em terra para o 
armazenamento de materiais, escritório, assim como maquinário para limpeza de 
redes e embarcações de trabalho adaptadas para este fim. Na instalação em terra, 
os elementos considerados são os equipamentos, o maquinário e outros bens 
auxiliares. 
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A gama de opções de seguros para esta atividade é muito ampla, como por 
exemplo, seguro de transporte, veículos, engenharia, responsabilidade civil, seguro 
de vida para funcionários, etc. Assim, para atender este mercado com 
profissionalismo é necessário aprender e compreender toda a complexidade que 
envolve esta operação.

Riscos Cobertos
As apólices comercializadas são contra riscos nomeados. Normalmente, as apólices 
all risks (para todos os riscos) não são disponibilizadas, exceto para subsidiárias de 
companhias multinacionais através de apólices de seguro do próprio grupo.1

A produção aquícola pode englobar espécies de água doce/salobre ou espécies de 
água marinha que podem ser cultivadas em terra, tanques de diferentes formas e 
materiais, em zonas artificiais ou naturais ou no mar, utilizando-se de jaulas ou redes. 
Cada um dos seguros deve adaptar-se à tipologia do meio e sistema onde se realiza 
o cultivo, já que os riscos são distintos. 

Inicialmente se avalia a biomassa presente nas instalações e os outros bens 
relacionados. Na criação são avaliados os ovos, larvas e alevinos em função dos 
custos fixos e variáveis da granja. Nas granjas de engorda, além dos custos fixos e 
variáveis, são avaliados os custos de aquisição dos alevinos. 

Para obter o valor segurado, que pode ser muito variável durante o ano, o produtor 
deve informar o número de peixes e quilos de biomassa previsto para cada mês do 
ano, o que se denomina plano de cria ou plano de produção. Com a visualização do 
plano de cria ao longo de doze meses, é possível identificar o mês de valor máximo, 
que corresponderá à importância segurada (ou seja, ao limite máximo de 
responsabilidade da companhia), possibilitando, assim, o cálculo do valor médio 
resultante da soma do valor de cada mês dividido por doze. Sobre este valor médio 
se calcula a taxa, para obter o prêmio de depósito que deverá ser ajustado no final 
do período do seguro, mediante as declarações mensais que indicarão o prêmio 
médio real do risco.

Se o meio avaliado é o mar, as coberturas deverão estar relacionadas aos riscos que 
possam afetar a biomassa - temporal, contaminação, envenenamento, impacto de 
embarcações ou outros objetos, roubo, atos maliciosos, anóxia por altas 
temperaturas das águas ou surgimento bentônico e enfermidades. Se o meio de 
cultivo a ser considerado for um rio, como por exemplo, no cultivo de trutas, serão 
considerados outros fatores como os riscos de contaminação, inundação, 
envenenamento, seca, roubo, atos maliciosos, falha elétrica ou mecânica, 
enfermidades, entre outros.

A Europa pode ser considerada um 
dos mercados com mais opções em 
termos de seguro aquícola, visto que 
esta modalidade já existe desde 
meados dos anos 70. O mercado de 
seguros europeu é extremamente 
regulado e os principais players 
também oferecem serviços para 
diversos países.

Em países como a Espanha, que já 
possui experiência e tradição neste 
tipo de seguro, o Ministério de 
Agricultura, Alimentação e Meio 
Ambiente concede subvenção ao 
produtor através de ENESA (Entidad 
Nacional Estatal de Seguros Agrarios) 
para o seguro aquícola, chegando até 
39% do valor total do prêmio.8
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Perspectivas para o desenvolvimento do seguro aquícola na América Latina
A experiência de outros países neste segmento deve ser utilizada como referência 
para novos mercados, assim como para estabelecer um programa internacional de 
conscientização e desenvolvimento da capacidade e promoção do seguro aquícola. 

Os especialistas neste segmento são responsáveis pelo levantamento de 
informações das instalações nas unidades de produção, certificando-se que altos 
padrões de operação são mantidos nas propriedades seguradas. Essas análises são 
geralmente conduzidas por indivíduos que tenham sido treinados em inspeções de 
aquicultura ou que acompanharam inspeções realizadas por profissionais que já 
atuam no mercado. Há diversos ajustadores de sinistro experientes que podem ser 
utilizados pelas Seguradoras para acompanhar as perdas em diferentes países, 
quando necessário.

É importante melhorar a obtenção e análise das informações no mercado de seguro 
aquícola, como parte de estratégia de gerenciamento de risco para sustentar um 
crescimento da indústria aquícola global.1

Há diversos países com elevado potencial do ponto de vista geográfico, logístico e 
comercial para o mercado aquícola, que podem gerar fonte de emprego em áreas 
litorâneas despovoadas, desde que haja investimento em tecnologia, assim como 
uma melhor definição do mapa de uso potencial do litoral (ver Figura 4).2

  

Fonte: FAO, “The state of world fisheries and aquaculture”, 2012.

No entanto é importante ressaltar que o crescimento inferior ao seu potencial deve-
se a diversos fatores, dentre eles a ausência de amplas politicas de fomento à 
aquicultura ou de um plano estratégico para desenvolvimento desse setor. O 
crescimento da competitividade de outros países também exerce um impacto 
negativo à aquicultura na América Latina, além da pressão por parte de grupos 
ativistas e do aumento nos requisitos relacionados ao meio ambiente que são 
necessários para o desenvolvimento sustentável dessa atividade.9 

O pescado é uma proteína com crescente demanda, sendo a aquicultura uma 
importante alternativa à prática extrativista, diante do esgotamento dos estoques 
naturais. O compartilhamento de informações é extremamente benéfico à indústria 
aquícola, permitindo o ingresso de novos players no mercado e estruturação do 
setor.

A Swiss Re atua em diversos países onde o seguro aquícola já é uma realidade.  
A troca de informações e experiências adaptadas ao universo de cada país, rede  
de contatos com especialistas e disponibilidade para capacitação de novos 
profissionais são algumas das maneiras que Swiss Re pode ajudar a impulsionar  
este segmento e incentivar novos players no mercado.
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