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A sustentabilidade ambiental é um tema muito discutido em encontros como a Conferência
Rio-92, que busca fundamentalmente conscientizar as pessoas para importância da
conservação dos ecossistemas do planeta. Neste momento crítico em que todas as atenções
estão voltadas para os problemas ambientais, vale demonstrar como uma organização pode
contribuir para a preservação ambiental e ao mesmo tempo se manter no mercado com uma
vantagem competitiva e assim ter um bom desenvolvimento sustentável. Desta forma, esta
pesquisa aborda uma verificação in-loco do cumprimento das normas ambientais e do plano
de gestão ambiental nas pisciculturas instaladas no lago Moxotó, no município de Glória –
Bahia. Assim, este estudo a análise do nível de conscientização dos produtores locais sobre o
cumprimento das normas ambientais, e como a educação ambiental colabora para a cadeia
produtiva do cultivo e manejo da Tilápia. No escopo metodológico foi utilizado o recurso da
pesquisa bibliográfica tendo como principais autores Bruseke (2005), Romeiro (2008),
Marzall (2009) e Altieri (2000). O estudo teve como base o paradigma qualitativo, com
aplicação de questionários e verificação in-loco das unidades produtivas da cidade de Glória,
Bahia. Por fim, constata-se uma margem aceitável do cumprimento dos acordos e normas
ambientais pelas entidades produtivas, consolidando a prerrogativa que quanto maior a
diversidade de um sistema biológico e social, maior será a sua capacidade de adaptação, se
garantida a equidade de seus componentes e se bem aplicadas as normas do ICMBIO para
cada região, e que, a educação ambiental é prerrogativa fundamental para a compreensão das
normas vigentes, pelas comunidades ribeirinhas.
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