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 O objetivo deste trabalho foi de caracterizar as pisciculturas do município de Rio Preto 

da Eva/AM, segundo: os aspectos gerais; características da produção do tambaqui; o 

manejo alimentar; o manejo dos viveiros; o monitoramento da qualidade da água e dos 

efluentes; os parâmetros zootécnicos da produção; aspectos da comercialização; aspectos 

da infra-estrutura das propriedades; e as principais dificuldades enfrentadas pelos 

piscicultores do município. Foi valido o efeito das Boas Práticas de Manejo (BPM) sobre a 

qualidade dos efluentes descartados no momento da despesca do tambaqui cultivado em 

sistemas de viveiros escavados. 
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                                                  RESUMO 

 

A piscicultura é a atividade zootécnica que mais cresce na Região Norte do Brasil, porém o 

incremento da cadeia produtiva depende do conhecimento da realidade enfrentada pelos 

piscicultores. O objetivo deste trabalho foi de caracterizar os piscicultores do município de 

Rio Preto da Eva/AM, por meio da aplicação de questionários e entrevistas em visitas 

programadas, e validar o uso das Boas praticas de Manejo (BPM) para minimizar os 

impactos do lançamento da água de drenagem dos viveiros durante a despesca do tambaqui. 

Os resultados evidenciam que o tambaqui (Colossoma macropomum) é a espécie mais 

produzida, e que no município há dois tipos heterogêneos de pisciculturas, as quais 

possuem condições distintas de inserção nos seus produtos no mercado. De um lado, alguns 

piscicultores podem ser enquadrados como produtores capitalizados, pois realizam 

investimentos significativos na produção e objetivam a comercialização, os quais são 

minoria (30,5%). A grande maioria dos piscicultores investe menos em tecnologia e a 

exploração se caracteriza como uma alternativa de renda. Verificou-se que a adoção de 

BPM e o uso de taxas de drenagens entre 50 e 75% no momento da despesca resultaram em 

melhor qualidade da água do efluente. As variáveis: oxigênio dissolvido, demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO5), fósforo total, material sedimentável e clorofila-a, em taxas 

de drenagens superiores a 75% ultrapassaram os limites estabelecidos pelo CONAMA. 

Entretanto, pode-se afirmar que os manejos adequados das taxas de drenagem na despesca, 

podem manter os níveis adequados de oxigênio dissolvido, DQO e clorofila-a, não para os 

teores da matéria sedimentável e fósforo total. 
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ABSTRACT 

  

The fish production is the activity that more grows in the Region North of Brazil; however 

the increment of the productive chain depends on the knowledge of the reality faced for the 

fish farms. The objective of this work was to characterize the fish farms of the city Rio 

Preto da Eva/AM, through visits and application of questionnaires, with also validating the 

use of the BPM to minimize the impacts of the launching of the draining water during the 

for take off the fish. Tambaqui (Colossoma macropomum) is the more cultivated fish. The 

results evidence that the fish farms in the city counts on two heterogeneous types of 

producers, which possess distinct conditions of insertion in its respective markets. Of a 

side, some fish farms can be fit as producing capitalized that carry through significant 

investments in the production and objectify the commercialization, however these are 

minority. The great majority has minor‟s investments in the production and technology and 

if they characterize for the fish farms that search an income alternative. The adoption of the 

BPM in part of the excavated fisheries had had positive effect on the quality of the effluent, 

as well the use of the taxes of draining between 50 and 75% at the moment take off the fish. 

The variable: oxygen dissolved DBO5, Chlorophyll a, settle able matter and total 

phosphorus, at some moment had exceeded the limit established by the CONAMA. 

However the handling of the taxes of draining for takeoff the fish, can keep the adequate 

levels of dissolved oxygen, DQO and Chlorophyll-a, but it does not stop texts of the settle 

able matter and total phosphorus. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A piscicultura na Amazônia. 

 Nas últimas décadas o crescimento populacional nos centros urbanos da Amazônia 

resultou no aumento da demanda por alimentos, e a pesca, que sempre foi fonte tradicional 

de proteína animal na região, teve um rápido desenvolvimento. O aumento do esforço de 

captura produziu uma pressão sem precedentes sobre os recursos aquáticos, gerando 

maiores custos de capturas, pelo aumento das distâncias e do tempo de transporte (Batista, 

et al. 1998; Issac & Rufinno, 2000). Conseqüentemente houve o declínio dos estoques 

pesqueiros das principais espécies comerciais e a estagnação dos volumes de captura. Além 

disto, a baixa qualidade do pescado ofertado, a forte influência da sazonalidade e a 

imprevisibilidade da captura têm feito com que a pesca deixe de atender a demanda de 

pescados do mercado regional (Ono, 2005), resultando na elevação dos preços ao 

consumidor. 

 Concomitante a este fato, na Amazônia o consumo de peixes representa cerca de 

70% da proteína animal consumida pela população local, cujo consumo per capita é o 

maior do Brasil, 155g/dia (Batista et al., 1998). O sinergismo do aumento pela demanda, 

com a diminuição nas capturas provocou e acirrou conflitos entre pescadores comerciais e 

de subsistência. Então, os conflitos sócio-econômicos e a crescente preocupação com a 

sistematização da produção de peixes (Val & Honczaryk, 1995) resultaram em propostas 

que procuram desenvolver estratégias de desenvolvimento para região. Desta forma, o 

cultivo de peixes da bacia Amazônica que vem ganhando grande destaque, pois supri parte 

do crescente déficit de pescado no mercado, também é uma alternativa para produção de 
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emprego e renda, como também contribui para a diminuição da pressão sobre os estoques 

pesqueiros (IBAMA, 2002).  

 A piscicultura na região amazônica teve início nos anos 80 com a implementação 

das primeiras ações do Programa de Desenvolvimento da Aqüicultura pelo governo do 

Estado do Amazonas (Rolim, 1995). A partir daí, esta atividade tem crescido e se 

expandido em todos os estados da região Norte (Roubach et al., 2003; Ono, 2005).  

 A aqüicultura cresce a um ritmo mais rápido que qualquer outro setor de produção 

de alimentos de origem animal. No Amazonas a piscicultura também é a atividade 

zootécnica que mais cresce, em torno de 30% ao ano (Roubach, et al., 2003). A região 

amazônica tem sido vista como uma das mais promissoras para o avanço da piscicultura do 

Brasil, cuja produção no ano de 2006 apresentou o segundo maior crescimento anual 

(12,1% em relação a 2005) comparado às outras regiões do país (13,2% no Sudeste; 1,3% 

no Centro-Oeste; 2,13% no Nordeste; 6,1% no Sul) (IBAMA, 2008).  

 Mundialmente estima-se que a produção aquícola necessite aumentar em cerca de 

50 milhões de toneladas até o ano de 2050 para suprir a demanda de consumo (Tacon & 

Forster, 2001).  

              O programa do Governo Estadual “Zona Franca Verde” tem incentivado, por meio 

da Secretária Executiva de Pesca e Aqüicultura do Amazonas - SEPA/AM, a criação de 

peixes, principalmente do tambaqui (Colossoma macropomum), em diversos sistemas e 

planeja a implementação de ações integradas desde a instalação de centros de produção 

e/ou distribuição de alevinos, fábrica de ração e locais de comercialização de peixe vivo. 

Além disso, tem promovido cursos técnicos e vem facilitado o acesso ao crédito por meio 

da Agência de Fomento do Estado do Amazonas - AFEAM. Isto tem promovido um 
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crescimento da produção de 100% ao ano, segundo a Agência de Agronegócios do Estado 

do Amazonas - Agroamazon (Mercado da Pesca, 2006). 

 

O cultivo do tambaqui (Colossoma macropomum).   

 Na Amazônia Central os estoques naturais de tambaqui (Colossoma macropomum)  

encontram-se sobre-explorados (Araujo-Lima & Goulding, 1998), estando na lista de 

espécies protegidas pelo IBAMA, possuindo período de defeso para ajudar na recuperação 

dos estoques. Neste contexto, associando o potencial mercado, a disponibilidade de 

recursos, clima favorável, quente sem grandes oscilações térmicas anuais dos corpos 

d‟água, a sazonalidade da oferta de algumas espécies e conseqüente valor de mercado que o 

peixe chega ao consumidor fazem da piscicultura uma atividade extremamente promissora 

no cenário regional (Ono, 2005).  

 Segundo as estatísticas do IBAMA (2006), no Brasil foram produzidos pela 

piscicultura 25.011t de tambaqui, valor 7,3 maior que a produção pesqueira (3.341t) 

brasileira da espécie no mesmo ano. A região norte, teve uma captura de 3.054t e uma 

produção de 13.217t. No Estado do Amazonas, o cenário não foi tanto favorável, o valor da 

produção piscícola (5.113t) foi o dobro da produção pesqueira (2.557,5t), porém a produção 

de tambaqui oriunda da criação representou em torno de 20% de toda produção nacional. 

Em termos de produção aquícola de água doce, a região norte contribuiu com apenas 8% da 

produção total brasileira. Isto mostra que a atividade aquícola ainda tem muito a expandir.

 O tambaqui é produzido em praticamente todo país, com exceção dos estados Rio 

Grande do Sul e Paraná. No Estado do Amazonas é a espécie mais criada e o Estado é o 

líder da produção nacional da espécie (IBAMA, 2006). O sucesso de sua criação deve-se às 
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suas boas qualidades zootécnicas; a existência de um sistema de criação parcialmente 

definido; a disponibilidade de juvenis; a disponibilidade de ração adequadamente 

formulada; a viabilidade econômica da sua criação; e a existência de protocolos de manejos 

básicos como transporte e anestesia (Graef, 1995; Silva, 1997; Araujo-Lima & Goulding, 

1998; Izel & Melo, 2004; Melo et al., 2001; Gomes et al., 2001; Gomes et al., 2003).  

Além disto, se adapta facilmente ao cativeiro, tem fácil manejo, aceita bem rações, grãos e 

subprodutos agro-industriais, com crescimento rápido e boa conversão alimentar. Há 

facilidade de manejo para reprodução induzida, com uma conseqüente disponibilidade de 

juvenis praticamente o ano inteiro (Castagnolli, 1992), além da resistência a doenças, tolera 

baixas concentrações de oxigênio dissolvido e altas de taxas nitrito na água (Val, 1993; 

Almeida-Val et al., 1993; Val & Honckzaryk, 1995), sendo bem adaptado a temperaturas 

entre 26º e 35ºC (Saint-Paul, 1986). Também é importante salientar a rentabilidade da 

criação, que segundo Melo et al. (2001) varia de 19 a 40%. 

  Segundo informações do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas 

(IDAM), Rio Preto da Eva, localizado a leste, 80 km de Manaus, é o principal município 

criador de peixes, possuindo mais da metade da área alagada, principalmente na criação de 

tambaqui em sistemas de viveiros e barragens, que são preparados anualmente para receber 

os peixes. O manejo de viveiros utilizados para a recria e engorda de tambaqui no sistema 

de criação estabelecido por Melo et al. (2001) é adaptado de um sistema utilizado para 

carpas, o qual consiste na adubação periódica dos viveiros. Experimentos em cativeiro 

utilizando viveiros/barragens mostraram que se a criação for realizada em duas fases: 

recria, que dura 60 dias e engorda, que dura 240-300 dias, e alimentados com ração 
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comercial balanceada podem atingir 3,1kg de peso em 01 ano e uma produção de 07 até 

10ton/ha/ano (Melo et al., 2001).  

 

A piscicultura e a questão ambiental 

A problemática ambiental vem se agravado pelo rápido crescimento da 

piscicultura nas duas últimas décadas, elevando o consumo de água e a emissão de 

efluentes (Wurts, 2000). O acúmulo de substâncias contidas nos efluentes da aqüicultura, é 

o principal problema aos ecossistemas aquáticos (Boyd, 2003). De um modo geral, os 

impactos dos efluentes da piscicultura são cíclicos e com feed back, um sobre o outro, e 

sobre si próprio, potencializando assim os efeitos sobre o ambiente natural, levando até 

mesmo a grandes perdas econômicas e sociais (Assad & Bursztyn, 2000).  A Network of 

Aquaculture Centres in Asia (NACA) estimou que os gastos no setor com problemas 

ambientais, durante os anos 90, custaram pelo menos US$ 3 bilhões aos países asiáticos 

(Beveridge et al 1997).  

O estudo de impactos ambientais sobre viveiros impõe necessariamente a 

exigência de minuciosos estudos sobre a qualidade da água. A qualidade dos efluentes se 

modifica ao longo do período de criação e pode ser crítica na última fase da criação e 

durante a despesca, ao revolver o fundo do viveiro pela da passagem da rede, entrada de 

pessoas e concentração dos peixes na rede, faz com que parte do sedimento seja suspendido 

aumentando significativamente a carga poluidora do efluente. Entre os principais 

problemas causados pelos efluentes de piscicultura estão: eutrofização, aumento de 

compostos fosfóricos, aumento da turbidez, aumento na deposição de sólidos, crescimento 

de populações bacterianas, floração de algas, aumento da clorofila-a, aumento da biomassa 
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de macrófitas, queda na quantidade de oxigênio, mortalidade de peixes, mudança na fauna 

bentônica e íctica, restrições para o uso da água, entre outros (Beveridge et al 1997; Tiago 

2002, Boyd, 2003). Estes impactos podem até serem considerados baixos, porém não 

devemos generalizar, visto que algumas áreas produtivas são intensamente poluídas, como 

no caso do cultivo do salmão na Columbia Britânica, Canadá, onde a quantidade de dejetos 

produzidos equivale ao produzido por uma cidade de 500.000 habitantes (Assad, & 

Bursztyn, 2000).  

O manejo e preparo de viveiros é uma prática comumente utilizada na 

aqüicultura, que tem efeito direto na qualidade dos efluentes (Boyd & Tucker, 1998). O 

manejo é realizado por diversas finalidades como por exemplo: manter a dureza e 

alcalinidade da água em concentrações adequadas para a produção de peixes por meio da 

calagem (Egna & Boyd, 1997), aumentar a produção de plâncton por meio do uso periódico 

de adubos (Boyd & Tucker, 1998). O manejo alimentar inadequado dos sistemas de 

produção de peixes causa um grande acúmulo de fósforo, que se deposita no fundo e 

aumenta a atividade bacteriana nos sedimentos, podendo levar a uma condição anaeróbia na 

interface água sedimento, resultando na produção de gás sulfídrico e gás metano, que são 

tóxicos para os peixes (Gross et al., 1997). Segundo estudo de Rotta & Queiroz (2003) a 

qualidade de água e do efluente está diretamente relacionada ao consumo de ração pelos 

peixes cultivados, à taxa de conversão alimentar e ao tempo de retenção da água nesses 

ambientes.  

Existem sistemas de produção estabelecidos que tem o manejo de viveiro como 

etapa fundamental, como por exemplo para o tambaqui (Melo et al., 2001), porém estes 

sistemas de criação levam em consideração o aumento de produtividade sem dar 
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importância ao impacto ambiental que este manejo pode ter com efluentes altamente 

poluidores.  

Segundo Seo & Boyd (2001) que estudaram diversos tipos de manejo de 

viveiros durante a produção de “channel catfish”, Ictalurus punctatus, verificaram que a 

produção é igual em viveiros manejados e em viveiros não manejados. Este resultado 

mostra que a produção de peixes pode ser mantida mesmo que seja direcionada para uma 

produção menos poluidora e não apenas para alcançar produtividade máxima. 

 Neste intuito, seria interessante adotar medidas práticas que não seja apenas 

restringir e punir, pois a proteção do meio ambiente é do maior interesse dos piscicultores, 

uma vez que a atividade depende, em grande parte, de um meio ambiente saudável para o 

seu sucesso. A piscicultura da região tem-se aproveitado desta riqueza para continuamente 

produzir produtos de qualidade que são comercializados localmente, colocando o Estado 

em uma posição destacada na produção do tambaqui. A responsabilidade pela manutenção 

deste meio ambiente privilegiado é de cada um dos piscicultores e pode ser atingida através 

do uso das Boas Práticas de Manejo (BPM) na piscicultura. 

  

As Boas Práticas de Manejo (BPM) na piscicultura 

 Para que a produção de peixes no Brasil possa ser desenvolvida em bases 

sustentáveis, de acordo com Códigos de Conduta específicos para esta atividade, faz 

necessário o estabelecimento de algumas diretrizes para condução desta atividade, baseadas 

nas Boas Práticas de Manejo (BPM), a exemplo do que já vem sendo feito em outros 

países. Nos últimos anos têm sido propostos alguns métodos para melhorar o manejo dos 

sistemas de produção intensiva de peixes em viveiros e tanque rede (Rotta & Queiroz, 
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2003; Campos, 2007), cujo objetivo é buscar o consenso entre o setor produtivo e os 

representantes dos órgãos ambientais.  

 Neste sentido, a SEAP/PR, em 2004 promoveu a elaboração do “Código de Conduta 

para o Desenvolvimento Sustentável e Responsável da Piscicultura Brasileira”, em busca de 

um desenvolvimento sustentado no âmbito ambiental, social e econômico, além de nortear 

a criação de peixes. O Código esta fundamentado nos princípios de BPA (Boas Práticas de 

Aqüicultura), nas Diretrizes da Aqüicultura Responsável (FAO) e no Código de Conduta 

para Aqüicultura Européia, e baseia-se na atitude, responsabilidade e compromisso do 

piscicultor de executar ações que respeitam o meio ambiente e o consumidor.  

 O objetivo do código foi de estabelecer normas claras para o desenvolvimento da 

atividade, gerando um manejo eficaz, com desenvolvimento de tecnologias “limpas”, 

através do profissionalismo dos produtores, resultando em um melhor combate e/ou 

diminuição dos impactos sociais, ambientais e econômicos.  

 Segundo o código, os produtores, as cooperativas, as associações e as empresas que 

decidirem iniciar na piscicultura deveriam respeitar seus princípios. As BPM são 

especificamente recomendadas em atividades como a piscicultura, onde muitas vezes os 

piscicultores não percebem o impacto ambiental da atividade ou não sabem como evitar 

este impacto (Campos, 2007). 

 As BPM também têm um importante impacto sobre a qualidade do produto 

produzido na piscicultura, contribuindo para sua padronização, melhoria de diversos 

aspectos da qualidade e segurança alimentar. Portanto, adoção das BPM pode gerar grandes 

vantagens para os piscicultores, proporcionando a obtenção de lucros mais efetivos e a 

redução de possíveis impactos ambientais.  
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 Algumas destas práticas de BPM são simples e fáceis de serem adotadas e 

aplicadas, como, por exemplo: 

 Manter os parâmetros físicos e químicos de qualidade de água numa faixa ideal; 

 Trabalhar com densidades e taxas de alimentação razoáveis de acordo com a 

capacidade suporte dos sistemas de produção; 

 Aumentar a eficiência do uso de alimentos para peixes, buscando otimizar a 

produção. Para isto as práticas de arraçoamento devem respeitar a freqüência, 

quantidade e as técnicas existentes, de forma a permitir o consumo racional do 

alimento e minimizar as perdas;                                                                                 

 Minimizar e, onde for praticável, eliminar o uso de substâncias químicas de agentes 

terapêuticos;  

 Implantar mecanismos de prevenção para o risco de escape de peixes;  

 Plantar grama nas áreas internas e externas dos diques dos viveiros sujeitos à 

erosão, como também nas encostas adjacentes;  

 Fazer uso eficiente da água de sistemas, através de mecanismos de controle de 

abastecimento e drenagem dos viveiros;  

 Adotar procedimentos que reduzam a infiltração e a percolação de água dos 

viveiros; 

 Evitar a drenagem durante o final da despesca e, se possível, reutilizar a água para 

abastecimento de outros viveiros e reservatórios. 
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A piscicultura e a Resolução n° 357/2005 do CONAMA. 

 A água é um recurso natural limitado dotado de valor econômico, além de ser um 

bem de domínio público que deve ser gerenciado de forma a proporcionar usos múltiplos e 

assegurar, à atual e às futuras gerações, a disponibilidade necessária, em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos (Tiago, 2002). 

 A qualidade ambiental é atualmente um dos componentes fundamentais da 

competitividade no mercado internacional de commodities aquícolas, e o setor produtivo 

têm sido induzido a mover-se em direção à busca de sistemas de gestão ambiental. Mas, 

mesmo o Brasil tendo apresentado uma rápida evolução nos últimos anos na questão legal 

dos usos e permissibilidade de concentrações de efluentes gerados pelas atividades 

produtivas através das resoluções do CONAMA, em destaque a de nº 357/2005, ainda não 

possui um texto claro sobre o assunto.  

 Alguns autores defendem revisões regionais, pois estas estão incompletas ou pior 

não refletem as necessidades e características específicas de cada região, além da lentidão 

deste processo e do elevado custo de fiscalizações (Watanabe et al., 1999; Proença & Neto, 

2000; Tiago, 2002). Neste contexto, a Amazônia apresenta condições peculiares de seus 

sistemas aquáticos, que naturalmente podem apresentar valores extremos em algumas 

variáveis. Por exemplo, no rio Solimões encontra-se, naturalmente, valores para o fósforo, 

entre 0,084 a 0,165mgP/L (Sioli, 1984); nos lagos de várzea da Amazônia, facilmente são 

encontrados valores baixíssimos (< 1,0mg/L) de oxigênio dissolvido (Junk et al., 1983); 

muitos igarapés tem águas ácidas, o Igarapé Curuá apresenta pH entre 3,9 e 4,3 (Gonçalves 

et al., 2005), enquanto que o Igarapé 54 tem valores de 4,9 a 5,0 (Pacheco et al., 2005).  
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 Conforme determina a Resolução do CONAMA n° 357/2005, os valores descritos 

anteriormente, não se enquadrariam dentro das águas de classe II e III, portanto segundo a 

legislação brasileira, uma gama de empreendimentos que hoje são executados sob estas 

condições estariam sendo inviabilizados e sujeitos a penalizações, por uma Lei generalista 

para âmbito nacional. Isto mostra à necessidade de regulamentar os valores e variáveis 

adequadas às características dos sistemas aquáticos da Amazônia.   

  Quando falamos de efluentes, a situação também é a similar. Estudos realizados por 

Waltrik (2007) estudando a criação de matrinxã em canais de igarapé mostrou que a criação 

de peixes pode prejudicar o ambiente. A criação de pirarucu em tanque rede, também mostrou 

impactos, promovendo a liberação de valores acima do permitido para classe II pela mesma 

Resolução n° 357 do CONAMA para fósforo total e clorofila-a (Amorim, 2008). Ficando 

claro, que as autoridades locais devem rever as concentrações permitidas a fim de não 

inviabilizar a atividade, ou promover alternativas para recuperação destes efluentes. 
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CAPITULO 1 – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DA PISCULTURA DO 

TAMBAQUI NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM. 

  

Introdução 

 O município de Rio Preto da Eva é um dos mais recentes do Amazonas, as origens do 

município se prendem a Manaus. Na última década do século passado e nas primeiras décadas 

do atual, a região conheceu notável surto de prosperidade, com a fase áurea da borracha. Com 

o declínio econômico, a região passou a viver fase de prolongada recessão, invertendo-se a 

tendência a partir da criação da Zona Franca e do Distrito Industrial. Como reflexo desta fase 

de desenvolvimento, a área periférica da capital passou a ostentar maior envergadura 

econômica e social.  

 O estabelecimento na atual área do município deve-se ao fato de ter sido implantado 

uma colônia agrícola por imigrantes japoneses e alguns colonos brasileiros que se instalaram 

em fins de 1967.  Somente em 1981 houve a emancipação de Manaus por advento da Emenda 

Constitucional nº 12, de 10.12.1981. A origem do nome da cidade, veio em conseqüência do 

rio que banha a localidade, que possui águas escuras (de cor preta). As águas do Rio Preto da 

Eva desembocam no Paraná da Eva, que fluem para o Rio Solimões (de coloração clara). 

Além deste rio, também se destaca o Rio Urubu e a complexa rede de canais de igarapés que 

compõe estas duas bacias (Horbe & Oliveira, 2008).  

A sede do município está localizada na mesorregião centro amazonense, na 7° sub-

região do Rio Negro e Solimões, entre a latitude: -2,69944 S e longitude: -59,69972 W. Faz 

divisa com as cidades de Itapiranga, Itacoatiara, Presidente Figueiredo e Manaus, que fica 

aproximadamente 80 quilômetros de distância do município, via AM-010. Está situada a 
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altitude de 21m acima do nível do mar e o clima é quente/úmido, com temperatura média de 

28°C. 

Segundo dados do IBGE (2007) atualmente Rio Preto da Eva ocupa uma área total de 

5.813km
2
 e uma população de 26.847 mil habitantes. No ano de 2005, o PIB do município foi 

de R$ 77.939 mil, gerando um PIB/per capita de R$ 3.210,00. No mesmo ano, o IDH do 

município foi de 0,677, e alcançou um nível de alfabetização de 73,6% da população. Estes 

valores são considerados médios em comparação a outros municípios do Brasil.  

Dentro das atividades desenvolvidas na região, o setor primário é o mais 

representativo economicamente. A produção agrícola é baseada no cultivo de produtos 

cítricos, mandioca para a fabricação de farinha, seguidas da produção de hortaliças, banana, 

abacaxi, mamão, maracujá, cupuaçu, pupunha, cacau e coco. Mas é na aqüicultura, que o 

município está se destacando pelo desenvolvendo em grande escala, tendo o tambaqui como 

principal peixe na piscicultura local, além da matrinxã e curimatã (IDAM, 2007).  

 Em função da diversidade de ecossistemas encontrados (terra firma e várzea) e dos 

tipos de águas (branca, preta, clara) disponíveis  no município, os tipos de sistemas de produção 

de peixes têm sidos definidos de acordo com as características das microrregiões Atualmente os 

sistemas de criação em barragens e viveiros escavados são os sistemas de criação semi-intensivos 

mais utilizados na região, mas os sistemas de tanque rede e canais de igarapé começam a ganhar 

destaque (Ono, 2005).  

 Tradicionalmente as barragens são construídas nos leitos de pequenos cursos de água e/ou 

junto a olhos de água (vertentes), aproveitando o relevo acidentado.  Os sistemas de viveiros 

escavados são empregados em situações em que o relevo seja plano ou suave e tenha solo argiloso 

para evitar infiltração de água. Nestes sistemas a produção de tambaqui tem sido superior aos 

atingidos pelo realizados em barragens (Araujo-Lima & Gomes, 2005).  
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 A utilização de tanques-rede na criação de peixes tem sido incentivada pelo Estado do 

Amazonas, com intuito de aproveitar o grande número de lagos e grandes rios na região, mas 

também em função das vantagens que este sistema apresenta e pelos resultados de estudos pilotos 

feitos com pirarucu e tambaqui (Cavero et al., 2003; Gomes et. al., 2006, Amorim, 2008). 

 O sistema de criação em canais de igarapés é outra opção, que tem demonstrado grandes 

perspectivas para a produção de matrinxã e tambaqui (Waltrick, 2008). Nestes sistemas, os 

igarapés de terra firme são cercados a montante e a jusante com telas plásticas ou metal. As 

laterais são reforçadas e o nível elevado com a construção de paredes utilizando sacos de ráfia 

cheios de uma mistura de cimento, areia e argila. São sistemas de baixos custos, fácil manejo e 

particularmente, no estado do Amazonas, vem sendo implantado, desde 2003, em pequenas 

propriedades rurais, através do PROCIMA/INPA (“Programa de criação intensiva de matrinxã em 

canal de igarapés de terra firme: Aplicação em nível de subsistência e empresarial”), com o intuito 

de melhorar a qualidade da alimentação e, principalmente, como alternativa econômica, fixando o 

homem no campo e evitando a derrubada da floresta (Waltrick, 2008).  

 Mesmo diante deste cenário promissor, os produtores têm sido obrigados a se 

mobilizar, ao longo dos últimos anos, para incluir a piscicultura no rol das atividades 

agropecuárias de importância econômica, porém, é marcante a falta de estudos econômicos 

para ajudar a balizar o planejamento e, conseqüentemente, o crescimento do setor aquícola. 

Para que estes objetivos possam ser alcançados é preciso estruturar a cadeia produtiva das 

espécies de maior interesse para o agronegócio nacional, além de realizar uma análise 

econômica e mercadológica detalhada. Outro aspecto muito importante que precisa ser levado 

em consideração é a sustentabilidade ambiental dos sistemas de produção, cuja característica 

marcante é o uso direto dos recursos hídricos, o que tem causado grandes discussões entre os 
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representantes do governo, dos produtores e das agências ambientais, quanto às normas para a 

utilização e manejo dos recursos hídricos. 

 Em vários locais do mundo a aqüicultura é vista por algumas entidades como uma 

atividade que produz um impacto ambiental negativo e a eutrofização gerada pelo efluente da 

atividade é normalmente o ponto com maior número de reclamações (Boyd,2003).  

 Recentemente foram realizados estudos por Boyd et al. (2000), Boyd & Queiroz, 

(2001), Boyd (2003) nos EUA com os produtores de “catfish” (Ictalurus punctatus) na região 

oeste do Estado do Alabama, com o objetivo de avaliar, validar e recomendar uma série de 

BPM. As BPM descrevem um conjunto de práticas, procedimentos ou regras para gerenciar e 

executar operações específicas no processo da produção. É uma ferramenta que busca 

proteger o meio ambiente e em especial a qualidade da água e o uso das microbacias. Mas 

estas práticas devem ser elaboradas a partir de informações científicas e da avaliação dos 

riscos ambientais e sociais de cada uma das atividades desenvolvidas na piscicultura, desde o 

projeto até as práticas rotineiras de manejo. 

 Portanto, para promover políticas sustentáveis de desenvolvimento da atividade, os 

governos devem necessariamente ter um diagnóstico da situação atual da atividade e também 

conhecer os possíveis impactos que a aqüicultura pode causar (Poersch, 2004). Atualmente, 

não existe um levantamento das condições reais dos piscicultores da região de estudo e das 

formas de manejo adotadas nos diferentes sistemas de produção, principalmente de tambaqui. 

Então os dados obtidos neste trabalho poderão servir para nortear futuras decisões do Estado 

no sentido de estabelecer protocolos de BPM minimizando o possível impacto ambiental 

causado pelos efluentes da piscicultura em outras localidades com características ambientais e 

de produção similares.  
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 A utilização do município de Rio Preto da Eva como modelo para desenvolver e 

disseminar o pacote de produção está baseado nos seguintes argumentos: 1) este município 

concentra mais de 60% dos produtores do estado; 2) é o município onde estão os maiores 

contrastes produtivos, pois tem grandes e pequenos produtores; 3) é o município que mais 

pode estar sofrendo com a poluição de efluentes da produção, visto o volume de produção e a 

sua malha hídrica ser composta por rios e igarapés de pequeno volume para o padrão 

Amazônico; 4) fica perto do maior centro consumidor e fornecedor de insumos que é Manaus. 

 

Objetivo Geral 

  

 Fazer um diagnóstico da situação atual das pisciculturas no município de Rio Preto da 

Eva/AM.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Mapear as pisciculturas de tambaqui em viveiros/barragens, no município de Rio 

Preto da Eva/ AM, 

2. Diagnosticar a situação das pisciculturas no município de Rio Preto da Eva/AM;  

3. Diagnosticar a situação dos produtores de tambaqui nos diferentes sistemas de 

criação adotados no município de Rio Preto da Eva/AM. 

 

 

 

31 



 

 

Material e Métodos 

 

 O trabalho de campo foi realizado no período de fevereiro de 2006 a fevereiro de 

2007. Através do cadastro dos produtores no município de Rio Preto da Eva obtido no IPAM, 

IDAM e SEPA/AM foi elaborada uma lista de 157 piscicultores, porém durante as visitas 

foram incorporados mais 19 propriedades que não haviam sido mencionadas nos cadastros 

anteriores. Desta maneira, foram totalizadas 176 propriedades com tanques de piscicultura.  

 Todas as propriedades identificadas foram visitadas e geo-referenciadas, com as 

coordenadas geográficas (em UTM) por GPS, marca Garmin, modelo E-trex. Através do 

programa I3GEO, versão 4.2, disponibilizado pelo Ministério de Meio Ambiente, foi 

elaborado um mapa com a localização de todos os produtores visitados. 

 Nas pisciculturas visitadas, quando identificado o proprietário ou responsável pelos 

tanques de piscicultura, foram aplicados questionários para levantamento dos dados da 

caracterização. Este questionário foi adaptado do estudo de Boyd (2003), que o utilizou para 

caracterizar as pisciculturas e formas de manejo adotado para a criação do catfish no Estado 

do Alabama, nos Estados Unidos.  

 O questionário adaptado contempla:  

1. Aspectos gerais das pisciculturas no município; 

2. Características gerais da produção;  

3. O manejo alimentar nas pisciculturas; 

4. O manejo dos tanques nas pisciculturas; 

5. O controle de qualidade da água e dos efluentes nos cultivos;  

6. Os parâmetros zootécnicos da produção; 

7. Aspectos ligados a comercialização nas pisciculturas; 
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8. Aspectos ligados a infra-estrutura das propriedades produtoras; 

9. As principais dificuldades e problemas enfrentados pelos piscicultores.  

 O questionário utilizado neste estudo esta disponível em anexo (anexo I). 

 Os resultados dos questionários foram tabulados, analisados e confrontados com os 

dados da literatura através da estatística descritiva. 

 

 

Resultados 

 

1.  Características gerais da piscicultura de Rio Preto da Eva/AM. 

 Foram identificadas durante este estudo 176 propriedades com tanques para criação de 

peixes, cuja localização consta no mapa da figura 01. 

Dentre as 176 propriedades visitas, foi obtido sucesso em 154 entrevistas, em 

decorrência do abandono da atividade de criação (n=06), ou ainda não ter iniciado o primeiro 

ciclo de produção na propriedade (n=10) ou pela ausência do proprietário/responsável pelas 

criações (n=06). 
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Figura 1. Mapa da área do município de Rio Preto da Eva, e a localização das 154 

propriedades com tanques para criação de peixes (fonte: I3GEO versão 4.2).  
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1.1. Área de criação da piscicultura. 

A área total de produção dos 154 piscicultores entrevistados totaliza 271,3ha. A 

maioria, 69,5% são produtores de pequeno porte com até 1,0ha de lâmina d‟água e apenas 

1,3% dos produtores tem áreas maiores que 25,0 ha (fig. 02). Além deste, 25,3% das 

propriedades possuem entre 1,01 a 5,0 ha e outros 3,9% entre 5,01 e 25,0ha de área produtiva. 

A área média das propriedades no município foi de 1,76 ha (desvio padrão ±5,45). 

 

 

 

Figura 2. Gráfico percentual das propriedades com tanques de criação de peixes por área de 

lâmina d‟água, no município de Rio Preto da Eva/AM.  

 

1.2. Os sistemas de criação das pisciculturas. 

 A produção da piscicultura no município é baseada nos sistemas de criação em 

barragens, viveiros escavados, canais de igarapé e tanques rede (fig. 03). Na área total 

analisada (271,23ha), a maior parte dos piscicultores adotou mais de um sistema de criação 

em sua propriedade. Conforme Figura 3, 45,4% dos produtores instalaram sistemas de criação 

em viveiros escavados e barragens; 19,9% construíram viveiros escavados, barragens e canais 
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de igarapé; e 17,8% adotaram barragens e canais de igarapé. As demais propriedades 

preferiram montar apenas um sistema de criação, com destaque para o sistema de viveiros 

escavados, que ocupou 12,1% da área total. A criação em barragens, canais de igarapé e 

tanques rede representaram respectivamente, 2,99; 0,64; e 0,01%.   

 

 

Figura 03. Gráfico da área de lamina d‟água (ha) por sistemas de criação nas pisciculturas do 

município de Rio Preto da Eva/AM. 

 

1.3. Os peixes criados nas pisciculturas. 

 O tipo de peixe encontrado nas propriedades foi predominantemente o tambaqui, 

seguido da matrinxã (Brycon amazonicus). Subordinalmente, encontra-se tilápia 

(Oreochromis niloticus), pirarucu (Arapaima gigas), tucunaré (Cichla sp.), jaraqui 

(Semaprochilodus sp.), curimatã (Prochilodus nigrican), acará-açu (Astronotus sp.), carpa 
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(Cyprinus carpio carpio), tamoatá (Hoplosternum littorale)  e bodó-acari (Pterygoplichthys 

pardalis).  A Figura 04 apresenta o percentual de pisciculturas em que cada um destas 

espécies de peixes foram encontradas.  

  

 

Figura 04. Gráfico percentual dos peixes criados pelos piscicultores no município de Rio 

Preto da Eva/AM. 

 

2. Características gerais das pisciculturas de tambaqui em Rio Preto da Eva/AM 

 Analisando os dados de forma a grupar as pisciculturas por espécies criadas (fig. 05), 

observou que além da principal espécie criada, o tambaqui também vem sendo criado com 

espécie única em 66,2% dos produtores. Em 20,8% das criações o tambaqui foi criado com 

outras espécies (sistema de consórcio). E apenas 3,9% das pisciculturas criam outros tipos 

peixes, sem ser o tambaqui. Durante o estudo, 9,1% dos proprietários informaram que as 

criações estavam sem peixes.    
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Figura 05. Gráfico percentual da criação do tambaqui e outras espécies pelos piscicultores no 

município de Rio Preto da Eva/AM. 

  

 Tendo em vista que o tambaqui é o peixe mais importante nas pisciculturas e os 

diferentes sistemas de criação utilizados na região (fig. 03; 04; e 05), os resultados 

apresentados a seguir fazem uma comparação entre os sistemas de produção do tambaqui 

(barragem, viveiro escavado, misto (barragem e viveiros escavados), canal de igarapé e 

tanque rede) e dos piscicultores em geral no município.   

  

  

2.1 A área destinada à criação do tambaqui.  

 Observando somente as propriedades onde o tambaqui é cultivado, 112 entrevistas 

foram validadas. Destas, 66 pisciculturas utilizavam o sistema de barragens, outras 20 

viveiros escavados, 15 sistemas mistos constituídos de barragens e viveiros escavados, 08 

canais de igarapé e apenas 01 de tanque rede. 
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A área de produção ocupada somente pela criação do tambaqui foi de 187,82ha, o que 

corresponde a 69,1% da área total destinada a piscicultura no município (fig. 06) O sistema 

misto de criação (barragem/escavado) foi o que ocupou a maior área de cultivo, seguido da 

criação em barragens e viveiros escavados. Em menor escala, portanto em áreas menores, 

advém a criação do tambaqui em canais de igarapé e tanque rede.    

 

 

Figura 06. Gráfico da área (ha) de produção do tambaqui em diferentes sistemas de produção 

do município de Rio Preto da Eva/AM. 

 

A área média das propriedades que se dedicam a criação do tambaqui no município foi 

de 1,67ha (desvio padrão ±6,29). As médias (± desvio padrão) das áreas por sistemas de 

criação são: 9,34 ha (± 15,32) nos sistemas mistos (barragem/escavado); 0,5 ha (± 0,86) em 

barragens; 0,68 ha (± 1,15) em viveiros escavados; em 0,04 ha (± 0,07) canais de igarapé; e 

0,05 ha em tanques rede. 
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Em todos os sistemas, com exceção das propriedades de sistemas mistos 

(barragem/escavado), a grande parte dos produtores tem áreas com até 1,0ha de lâmina d‟água 

(fig. 07). É o caso das criações em canais de igarapés, onde 100% ocupam pequenas áreas Já 

em sistema misto, a maioria dos produtores tem entre 1,01 e 5,0 ha. Neste mesmo sistema 

destaca-se o valor percentual de 13,3% para as propriedades com mais de 25 ha, comparado 

com os outros sistemas.  

 

 

Figura 07. Gráfico percentual da área (ha) de produção do tambaqui em diferentes sistemas de 

criação nas pisciculturas do município de Rio Preto da Eva/AM.  

 

2.2. A contratação de funcionários nas pisciculturas.  

 Quanto à contratação de funcionários, do total de entrevistas validas, 49,35% dos 

produtores contratam empregados, enquanto que 50,65% não. No total foram contabilizadas 

124 pessoas empregadas, uma média de 0,81 (±1,20) empregados por piscicultura. 
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 Na comparação entre os sistemas de produção do tambaqui em relação ao número de 

funcionários empregados (fig. 08), as propriedades onde foram construídos sistemas mistos 

(barragens e viveiros escavados) possuem número maior de contratados (40), seguidos das 

propriedades com barragens (27), viveiros escavados (08) e tanque rede (01). Nos sistemas de 

produção em canais de igarapé não foram registradas a contratação de funcionários.  

 Os produtores que efetuam contratação utilizam de 01 a 06 funcionários, dependendo 

do tamanho da criação. A relação da área de produção por funcionário encontrada por 

sistemas de criação foi de: 1,23; 1,70; 3,50; 0,05 respectivamente, para as criações em 

barragens; em viveiros escavados; sistemas mistos (barragem/escavado) e tanque rede. 

 

 

Figura 08. Gráfico do número de funcionários contratados pelas pisciculturas de tambaqui em 

diferentes sistemas de produção no município de Rio Preto da Eva/AM. 
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2.3. O conhecimento das BPM nas pisciculturas. 

 Apenas 25% de todos os piscicultores do município conhecem ou já ouviram falar 

sobre as BPM em piscicultura. (fig. 09). O mesmo cenário é encontrado quando se faz a 

comparação por sistema de produção. O percentual mais alto, 27,8%, foi encontrado entre os 

produtores que em suas propriedades tem sistemas mistos de criação (barragem/escavado). O 

nível de respostas positivas entre os piscicultores com sistemas de barragens e viveiros 

escavados foi respectivamente de 18,4 e 20,1%. Nas criações em canais de igarapé apenas 

12,5% dos produtores conhecem BPM. O único produtor em tanque rede desconhece este tipo 

de prática.  

 

  

Figura 09. Gráfico percentual dos produtores que conhecem ou já ouviram falar nas BPM na 

piscicultura do tambaqui em diferentes sistemas de produção no município de Rio Preto da 

Eva/AM. 
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 2.4. Os objetivos das criações. 

  Os objetivos dos piscicultores são: comercialização dos peixes, subsistência da família 

do proprietário ou os ambos (comercial/subsistência). De um modo geral, 68,8% do total de 

produtores tem objetivo comercial, enquanto que 16,2% têm com finalidade a subsistência e 

14,9% os dois fins.  

  Quando comparado os sistemas de criação de tambaqui, a atividade é caracterizada por 

uma maioria de produtores, entre 65 e 100%, dependendo do sistema de produção, que 

destinam seus produtos para comercialização (fig. 10). A exceção são os criadores de 

tambaqui em sistemas de canais de igarapé, 75% reservam seus peixes para o próprio 

consumo na propriedade.  

  Existem ainda produtores, em sistema de barragens e viveiros escavados, que praticam 

a atividade tanto com intuito comercial, como também para própria subsistência, porém em 

valores percentuais menores, respectivamente 18,2 e 10% (fig. 10). O único produtor que 

utiliza tanques rede para criação do tambaqui comercializa sua produção.  
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 Figura 10. Gráfico percentual da finalidade das pisciculturas de tambaqui em diferentes 

sistemas de produção no município de Rio Preto da Eva/AM. 

 

 

2.5 A assistência técnica as pisciculturas. 

 Dentro das propriedades estudadas, 40% possuem algum tipo de assistência técnica 

(fig.11), enquanto que 60% não recebem.  

 Na comparação entre os sistemas de produção do tambaqui também existe o 

predomínio de proprietários sem assistência técnica. Nas propriedades com barragens, 27,5% 

tem assistência técnica, nas pisciculturas de viveiros escavados o percentual aumenta para 

40%, porém decresce para 12,5% nas criações de canais de igarapé (fig.11). Em tanque rede, 

o único proprietário que desenvolve a atividade recebe assistência.  
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 Os produtores de tambaqui em sistemas mistos (barragem/escavado) são a exceção, já 

que em 86,7% dos estabelecimentos recebem algum tipo de assistência.   

 

Figura 11. Gráfico percentual sobre a assistência técnica oferecida aos produtores de 

tambaqui em diferentes sistemas de produção no município de Rio Preto da Eva/AM. 

 

2.6. O tempo de experiência dos piscicultores. 

 Observando a atividade da piscicultura de um modo geral no município, seu 

crescimento foi lento no período de 10 e 04 anos antes deste estudo (fig. 12), a julgar pelo 

tempo de experiência dos produtores, mas esta situação se inverteu nos últimos 03 anos, visto 

que a maioria dos produtores possuem pouca experiência com a atividade. No geral (fig. 12), 

aproximadamente 60% dos produtores apresentam experiência na atividade de apenas 01 ano.  

 Na comparação dos sistemas de criação do tambaqui (fig.12), o cenário se repete, em 

87,5% das criações em canais de igarapé, 80% dos viveiros escavados e 67,5% nos sistemas 
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de barragens tem 01 ano de experiência na atividade. O criador de tambaqui em tanque rede 

tem menos de um ano de prática na criação do tambaqui. 

 Em contrariedade a esta situação estão os criadores de tambaqui em sistemas misto 

(barragem/escavado) que desenvolvem a atividade há mais tempo, por exemplo, mais de 10% 

das propriedades desenvolvem a atividade a oito anos e 7% a nove anos (fig.12) 

.

Figura 12. Gráfico percentual do tempo de experiência dos piscicultores de tambaqui em 

diferentes sistemas de produção no município de Rio Preto da Eva/AM. 
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2.7. Tipos de cultivos nas pisciculturas. 

 Os tipos de pisciculturas observadas no município foram: o monocultivo, o policultivo 

e a piscicultura em consórcio. Neste último tipo de ocorrência, o consórcio sempre foi feito 

com patos, suínos ou quelônios.  

 Nesta questão no âmbito geral e como em todos, inclusive o tanque rede, a maior parte 

dos produtores adotam o monocultivo como a prática mais comum (fig. 13). Do ponto de 

visto geral, 79,87% dos produtores adotaram o monocultivo, 9,09% o policultivo, 

normalmente com o tambaqui associado com outra espécie, e 11,04% o cultivo em consórcio, 

sendo 6,49% com pato, 2,6 com suíno e 1,95% com quelônio. 

 Na comparação dos sistemas (fig. 13), todos os criadores de tambaqui em sistema 

misto (barragem/escavado) se dedicam exclusivamente a criação do tambaqui em 

monocultivo. Nos demais sistemas o percentual calculado para as pisciculturas que fazem a 

criação em monocultivo foi de 86,4; 85; e 62,5% respectivamente para criadores em 

barragens, viveiros escavados e canais de igarapé.      

 A criação do tambaqui em canais de igarapé é a única entre as estudadas, que 

desenvolvem a atividade em policultivo. Em 37,5% dos casos se cria o tambaqui com a 

matrinxã (fig. 13).  

 No caso das pisciculturas em consórcio (fig. 13), as propriedades com criações em 

barragens realizaram cultivos do tambaqui junto com patos (4,6%), ou suínos (4,6%) ou 

quelônios (4,6%). Nas criações em viveiros escavados somente o pato (15%) foi utilizado 

como o animal em consórcio com o tambaqui. 
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Figura 13. Gráfico percentual dos tipos de cultivos praticados pelos piscicultores de tambaqui 

em diferentes sistemas de produção no município de Rio Preto da Eva/AM.  

 

2.8. A origem das águas de abastecimento nas pisciculturas. 

 Neste estudo foram identificadas quatro diferentes origens para as águas de 

abastecimento utilizadas nas pisciculturas no município. Foram elas: nascentes, igarapés, 

barragens e o lençol freático, através de bombeamento de poço.  Entretanto, grande parte dos 

produtores aproveitam mais de uma fonte de água para abastecer seus tanques (fig.  14).  

 No geral (fig. 14), os piscicultores do município utilizam com mais freqüência as 

águas das nascentes (37,7%) e igarapés (30,5), mas também por barragem (9,7%) e 
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nascente/barragem (9,7%) para abastecimento, e eventualmente por poço (1,3%), 

igarapé/nascente/barragem (1,3%) e nascente/igarapé (0,7%).  

 Em relação aos sistemas de produção de canal de igarapé e tanque rede, depende 

exclusivamente dos ambientes onde estão inseridos, como igarapés e rio respectivamente.  

 Quanto às criações em sistemas de barragem, viveiros escavados e mistos 

(barragem/escavado) as origens das águas são diversificadas (fig. 14). Para os cultivos em 

sistemas mistos as principais fontes de água são: nascente/barragem (53,3%) e 

igarapé/barragem (40%). Nos cultivos em barragens são nascentes (65,2%) e igarapés (22%), 

as fontes de água as mais importantes. E nas produções que usam viveiros escavados as águas 

provem principalmente de nascentes (50%), barragens (20%), igarapés (15%) e poços (10%).  

  

 

Figura 14. Gráfico percentual das origens das águas de abastecimento usadas pelos 

piscicultores em diferentes sistemas de produção do município de Rio Preto da Eva/AM. 
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2.9.  Os sistemas de abastecimentos utilizados pelos piscicultores. 

 Os proprietários de tanques de criações visitados no município possuem dois sistemas 

para abastecimento: gravitacional, quando a água deriva de um ponto para outro em função do 

declive do terreno, ou por bombeamento através de motores elétricos.  

 Tanto no geral e como na comparação dos sistemas de criação do tambaqui o 

abastecimento se faz por princípios gravitacionais, tirando proveito do relevo acidentado da 

região (fig. 15). A utilização do bombeamento foi verificada em 10% das criações em viveiros 

escavados e em 20,0% das pisciculturas com sistemas mistos (barragem/bombeamento).  

 

 

 Figura 15. Gráfico percentual dos sistemas de abastecimentos utilizados pelos 

piscicultores de tambaqui em diferentes sistemas de produção no município de Rio Preto da 

Eva/AM. 
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3. O manejo alimentar nas pisciculturas de tambaqui em Rio Preto da Eva/AM. 

 

3.1 Os tipos de rações utilizados nas pisciculturas. 

 A produção da piscicultura no município se baseia principalmente no aporte de 

alimento artificial fornecido aos peixes em forma de ração peletizada ou extrusada.   

Observando a piscicultura no âmbito geral (fig. 16), 55,2% utilizam ração extrusada, 

enquanto que 23,4% preferem a ração peletizada, sendo que 21,4% não sabiam informar o 

tipo de ração fornecida aos peixes. 

Quando comparados os diferentes sistemas de produção do tambaqui (fig. 16), todos 

usam preferencialmente as rações extrusadas, a exceção das criações em canais de igarapé. 

Como é caso em 100% dos criadores em sistemas mistos (barragem/escavado), e nos sistemas 

de barragens e viveiros escavados, onde os valores são respectivamente 45,5 e 40,0%. A 

criação em tanque rede é feita com ração extrusada. 

A ração peletizada tem sido usada com menos freqüência nas pisciculturas de 

tambaqui com barragens e viveiros escavados, respectivamente 33,3 e 30%. Este tipo de ração 

tem sido usado com predileção por 75% dos criadores de tambaqui em canais de igarapé (fig. 

16).    
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Figura 16. Gráfico percentual com os tipos de rações utilizadas pelos piscicultores de 

tambaqui em diferentes sistemas de produção no município de Rio Preto da Eva/AM. 

 

3.2 As freqüências das alimentações usadas nas pisciculturas. 

 As freqüências de alimentação verificadas junto às pisciculturas do município foram 

de: uma única; duas; ou três alimentações diárias. 

  Os produtores do município em geral (fig. 17), usam preferencialmente a alimentação 

fracionada em duas porções ao dia em 56,5%, porém também se utilizam em 27,9% de uma 

única alimentação e até três vezes ao dia, em 9,75% dos casos.   

 Na comparação dos sistemas de criação do tambaqui (fig. 17), a preferência é pela 

alimentação oferecida duas vezes ao dia, sendo que os valores apresentados pelos sistemas de 

barragens, de viveiros escavados e mistos (barragem/escavado) foram semelhantes e 

52 



 

 

próximos a 60%. A alimentação oferecida três vezes ao dia tem sido feita com certa 

freqüência (40%) nas criações mistas (barragem/escavado). 

 A exceção são os criadores de canais de igarapés (fig. 17), que preferencialmente 

alimentam os peixes uma vez ao dia (75%). O criador de tambaqui em tanque rede ofertou a 

ração duas vezes diariamente. 

 

 

 

Figura 17.  Gráfico percentual com as freqüências de alimentação utilizadas pelos 

piscicultores de tambaqui em diferentes sistemas de produção no município de Rio Preto da 

Eva/AM. 
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3.3. As formas de arraçoamento utilizadas nas pisciculturas 

 Os produtores de peixes do município apresentaram as seguintes formas de fornecer 

ração aos peixes: a vontade até o peixe saciar sua fome (ad libitum); através do cálculo 

percentual (%) tomando como base a biomassa de peixes no tanque; e ainda aqueles que 

oferecem ração eventualmente. 

 No contexto geral da piscicultura no município (fig. 18), a maioria dos produtores 

(57,2%) nutre seus peixes até saciar a fome, outros (35,7%) preferem a alimentação com base 

nos valores percentuais. Apenas 0,7% dos piscicultores alimentam eventualmente seus peixes.  

 Na comparação entre os sistemas de criação do tambaqui (fig. 18), os produtores que 

utilizam barragens, viveiros escavados e canais de igarapé, oferecem ração ad libitum, com os 

respectivamente valores, respectivos de 72,7, 60,0 e 100%. Nas pisciculturas em barragens e 

viveiros a alimentação é oferecida até saciar a fome dos peixes em 22,7% e 40%. Apenas os 

produtores em barragens fazem o arraçoamento ocasionalmente e em 3,0% não foram obtidos 

dados.  

 Em contra ponto a tendência geral e dos demais sistemas de criação, 66,6% dos 

produtores com sistema misto (barragem/escavado) adotam arraçoamento calculado em 

valores percentuais, e apenas 26,7% a alimentação ad libitum (fig. 18). Em 6,7% dos 

produtores entrevistados não foram obtidas informações.  A produção em tanque rede utilizou 

a taxa percentual para calcular o arraçoamento dos peixes. 
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Figura 18. Gráfico percentual das formas de arraçoamento utilizadas pelos produtores de 

tambaqui em diferentes sistemas de criação no município de Rio Preto da Eva/AM. 

  

3.4. Os níveis de proteínas das rações utilizadas nas pisciculturas.  

 O teor de proteína contida na ração oferecida aos peixes variou de 28 a 36%. Porém, 

chama atenção o fato da falta de informações por parte dos produtores a respeito desta 

questão, entre 25 e 50% dependendo do sistema de criação (fig. 19). 

 Durante o ciclo de produção, a maior parte dos produtores emprega rações com 28 e 

36% de proteína (fig. 19). Os percentuais são relativamente próximos, 31,8% no geral, 27,7% 

nas barragens, 33,3% nos sistemas mistos (barragem/escavado) e 37,5% em canais de igarapé. 

O produtor de tanque rede também utilizou com rações com 28 e 36% de proteína 

 A exceção são os criadores em sistemas de viveiros escavados (40%) que fazem uso 

de rações com três níveis de proteína, 36,32 e 28%. Parte dos produtores responderam usar 

ração somente com um nível de proteína, provavelmente em função da fase de criação que se 
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encontravam no momento em que foram visitados neste estudo. Os valores de proteínas 

mencionados foram de 36 a 28% (fig. 19).  

 

 

Figura 19. Gráfico percentual com o nível de proteína das rações utilizadas pelos piscicultores 

em diferentes sistemas de criação no município de Rio Preto da Eva/AM. 

  

3.5. O uso de complementações alimentares nas pisciculturas. 

 A complementação alimentar consiste em utilizar algum produto da própria 

propriedade, junto com a ração, no arraçoamento dos peixes. Este tipo de prática tem sido 

realizado com certa freqüência em todos os sistemas estudados (fig. 20).  

 No geral, 38,6% dos piscicultores do município usaram esta prática (fig. 20). Na 

comparação dos sistemas de criação do tambaqui, os produtores em canais de igarapé (87,5%) 

usaram com mais freqüência algum tipo de subproduto junto à ração para alimentar os peixes. 

Estes valores são menores, respectivamente 48,5, 35,0 e 20,0% para as criações em barragens, 
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viveiros escavados e sistemas mistos. A criação em tanque rede foi realizada exclusivamente 

com ração comercial, sem complementação alimentar. 

 

 

Figura 20. Gráfico percentual do uso de complementação alimentar pelos piscicultores de 

tambaqui em diferentes sistemas de criação no município de Rio Preto da Eva/AM. 

 

 Quanto aos produtos utilizados, foram identificados os seguintes itens: frutos (acerola, 

goiaba, catoré, maracujá, caju, banana, pupunha, buriti); macaxeira; raspa de farinha; restos 

de produção (semente cupuaçu; semente cacau, hortaliças e verduras) produtos diversos (pão, 

bolachas e pipoca); e congelados/ embutido-enlatados. 

 A figura 21 mostra que os frutos e a macaxeira são itens encontrados em todas as 

propriedades que realizam a complementação alimentar. Fato peculiar foi ter encontrado uma 
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propriedade com sistema misto de criação, onde utilizavam produtos congelados, embutidos e 

enlatados com data de validade vencidos, oriundos de um estabelecimento comercial.  

  

 

Figura 21. Gráfico percentual dos complementos usados pelos piscicultores de tambaqui em 

diferentes sistemas de criação no município de Rio Preto da Eva/AM. 

 

4. O manejo dos tanques de criação do tambaqui 

 

4.1 A adubação nas pisciculturas.  

 A adubação dos tanques de criação é uma prática realizada por 40,3% dos produtores 

entrevistados (fig. 22), sendo que os 59,7% restantes não informaram sobre a prática. Entre os 

que praticam este tipo de manejo, a maior parte, 18,8% realizam o manejo de ano em ano, 

enquanto que outros produtores, em menor percentual, realizam o manejo no intervalo de seis 
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meses (5,9%), ou três meses (4,5%), ou mensal (5,9%), ou ainda conforme a necessidade 

(5,2%). 

 Na comparação entre os sistemas de criação do tambaqui (fig. 22), os percentuais de 

produtores que não informaram sobre a adubação foram superiores a 50%, a exceção dos 

produtores de sistemas mistos (barragem/escavado).  

 

 

Figura 22. Gráfico percentual das freqüências de adubações realizadas pelos piscicultores de 

tambaqui em diferentes sistemas de criação no município de Rio Preto da Eva/AM. 

  

 Em criações com sistemas mistos (barragem/escavado), barragens e canais de igarapé 

as adubações são executadas preferencialmente de ano em ano, respectivamente 46,7; 19,7; e 

12,5%. Em sistemas de viveiros escavados, 20,0% produtores utilizaram este manejo de 

semestralmente e 26,7% mensalmente. A criação em tanque rede, não utilizou este manejo. 
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 Entre os produtores que utilizam a prática da adubação, os produtos identificados para 

fazer este manejo foram: adubo inorgânico (superfosfato triplo) e adubo orgânico (esterco de 

animais). Porém os valores de proprietários que não souberam dar informações sobre os 

produtos nesta prática foram elevados (> 60%), com ressalva dos criadores em sistemas 

mistos (26,7%).  

   

Figura 23. Gráfico percentual dos produtos utilizados nas adubações realizadas pelos 

piscicultores de tambaqui em diferentes sistemas de criação no município de Rio Preto da 

Eva/AM. 

  

 No geral, o percentual entre aqueles que utilizaram adubo orgânico e inorgânico foi 

semelhante, respectivamente 16,9 e 16,2% (fig. 23). Na comparação dos sistemas de produção 

do tambaqui, o adubo orgânico foi utilizado preferencialmente em viveiros escavados (30,0%) 

e canais de igarapé (12,5%). Nas criações em barragens e sistemas mistos, o adubo inorgânico 

foi preferido (respectivamente em 16,7 e 53,3%).   
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 As taxas de fertilizantes (média, desvio padrão, valores míninos e máximos) aplicadas 

em cada sistema de criação estão sumarizadas nas tabelas 01, para o adubo orgânico, e na 

tabela 02 para o adubo inorgânico. Entre todos os produtores, foi utilizada em média taxa de 

161,4 kg/ha de adubo inorgânico, contra 1315,1 kg/ha de adubo orgânico.   

 Na comparação dos sistemas de produção do tambaqui, o uso de adubo inorgânico 

(tab. 01) foi maior nos sistemas de barragens, seguido dos viveiros escavados e pelos mistos 

(barragem/escavado).   

 

Tabela 01. Taxas de adubo inorgânico (superfosfato triplo) aplicadas pelos piscicultores de 

tambaqui em diferentes sistemas de criação no município de Rio Preto da Eva/AM. 

  Taxa de fertilização (kg/hectare)  

 Superfosfato triplo  

  geral barragem escavado bar/esc canal 

média 161.4 197.6 160.3 145.3 200* 

desvio padrão 47.4 53.1 36.8 49.0 0.0 

mínimo 90.0 133.3 106.4 90.0 0.0* 

máximo 250.0 250.0 200.0 183.3 0.0* 

* uma propriedade      

  

  

 

 

 

61 



 

 

 Para o adubo orgânico (tab. 02), as taxas foram maiores nas produções de tambaqui 

em viveiros escavados, do que nos sistemas mistos (barragens escavados) e nas barragens 

(tab. 02) .   

 

Tabela 02. Taxas de adubo orgânico (esterco) aplicadas pelos piscicultores de tambaqui em 

diferentes sistemas de criação no município de Rio Preto da Eva/AM. 

  Taxa de fertilização (kg/hectare)  

 Esterco  

  geral barragem escavado bar/esc canal* 

média 1315.1 1222.4 1450.0 1298.5 0.0 

desvio padrão 502.4 365.4 639.4 587.1 0.0 

mínimo 500.0 750.0 1000.0 500.0 0.0 

máximo 2000.0 1222.4 1900.0 2000.0 0.0 

  * uma propriedade 

 

4.2. As calagens nas pisciculturas. 

 A calagem dos tanques de criação é uma prática realizada por 40,3% dos produtores 

entrevistados (fig. 24), os restantes 59,7%, não informaram sobre a prática. Entre os que 

citaram a pratica, a maior parte, 18,8% realizaram o manejo de ano em ano, enquanto que, 

com menor freqüência, outros produtores realizaram o manejo no intervalo de seis meses 

(5,8%), ou três meses (4,5%), ou mensal (5,8%), ou ainda conforme a necessidade (5,4%). 

 Na comparação entre os sistemas de produção do tambaqui (fig. 24), as criações em 

barragens e viveiros escavados as calagens são executadas preferencialmente de ano em ano, 
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respectivamente 12,1 e 20,0%. Em sistemas mistos 33,3% dos produtores utilizam este 

manejo de mensalmente, seguido de 26,7 que utilizam anualmente. As criações em canais de 

igarapé e tanque rede, não utilizaram este tipo de manejo. 

  

 

Figura 24. Gráfico percentual das freqüências das calagens realizadas pelos piscicultores de 

tambaqui em diferentes sistemas de criação no município de Rio Preto da Eva/AM. 

 

 Os produtos citados para fazer a calagem foram: calcário dolomítico e cal virgem. Em 

algumas propriedades os entrevistados não souberam identificar o produto usado neste 

manejo, como nos casos (fig. 25) dos criadores de tambaqui em sistemas misto (13,3%), em 

barragens (7,6%), viveiros escavados (5,0%).   
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 Entre todos os produtores entrevistados, o calcário dolomítico foi mais utilizado em 

relação à cal virgem na calagem. No geral, o percentual de uso do calcário dolomítico foi 

praticamente o dobro da cal virgem, respectivamente 18,8 e 9,7% (fig. 25).  

 Na comparação dos sistemas de produção do tambaqui, o cenário foi semelhante, 

sempre com preferência para o calcário dolomítico (fig. 25). 

 

 

Figura 25. Gráfico percentual com os produtos utilizados nas calagens pelos piscicultores de 

tambaqui em diferentes sistemas de criação no município de Rio Preto da Eva/AM. 

 

 As taxas de calagens (média, desvio padrão, valores míninos e máximos) aplicadas em 

cada sistema de criação estão sumarizadas nas tabelas 03, para o calcário dolomítico, e na 

tabela 04 para a cal virgem.  
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 Entre todos os produtores, foram utilizadas em média taxa de 917,4 kg/ha de calcário 

dolomítico, e 1378,6 kg/ha de cal virgem.   

 Na comparação dos sistemas de produção do tambaqui, o uso de calcário dolomítico 

(tab. 03) foi maior nos sistemas de barragens, seguido dos viveiros escavados e pelos mistos 

(barragem/escavado), com as respectivas médias, 1231,3, 781,9 e 730,5 kg/ha. No uso da cal 

virgem (tab. 04), as taxas foram maiores nas produções de tambaqui em barragens, do que nos 

sistemas mistos (barragens escavados) e viveiros escavados, sendo as médias respectivamente 

1994,6, 1200,0, e 1000,0 kg/ha.    

 

 

Tabela 03. Taxas de calagem (calcário dolomítico) empregadas pelos piscicultores de 

tambaqui em diferentes sistemas de criação no município de Rio Preto da Eva/AM. 

  Taxa de calagem (kg/hectare) 

 Calcário dolomítico 

  geral barragem escavado bar/esc canal 

média 917.4 1231.3 781.9 730.5 0.0 

desvio padrão 363.7 470.1 236.8 108.81 0.0 

mínimo 484.0 750.0 531.9 571.43 0.0 

máximo 2000.0 2000.0 1250.0 833.33 0.0 
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Tabela 04. Taxas de calagem (cal vigem) empregadas pelos piscicultores de tambaqui em 

diferentes sistemas de criação no município de Rio Preto da Eva/AM. 

  Taxa de calagem (kg/hectare) 

 Cal virgem (MgO) 

  geral barragem escavado bar/esc canal 

média 1378.6 1994.6 1000.0* 1200.0 0.0 

desvio padrão 1116.1 1851.6 0.0 541.6 0.0 

mínimo 666.7 850.0 0.0 800.0 0.0 

máximo 4761.9 4761.9 0.0 2000.0 0.0 

* uma propriedade      

 

5. O controle de qualidade de águas e efluentes nas pisciculturas do tambaqui. 

 

5.1 Análises de qualidade de água e efluentes nas pisciculturas. 

 A tabela 05 mostra que em geral, ¼ (26%) dos produtores se preocupam em avaliar a 

qualidade de água em seus cultivos durante o ciclo de produção. Quando se trata das análises 

das águas descartadas da produção, no caso o efluente, a preocupação é ainda menor, pois 

apenas 7,1% dos produtores do município fazem este controle.  

 Na comparação dos sistemas de criação do tambaqui os resultados são piores (tab. 05). 

Por exemplo, nas criações em barragens, viveiros escavados, canais de igarapé e tanque rede 

nenhum dos proprietários entrevistados realizaram análises dos efluentes que saem dos 

recintos de cultivos, sendo que no sistema de igarapés e tanque rede os produtores também 

não acompanharam a qualidade das águas de produção. Em sistemas de barragem e viveiros 
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escavados apenas 13,6% e 20% dos produtores monitoraram os padrões de qualidade de água 

de suas produções.  

 A exceção são os produtores com sistemas mistos de criação (barragem/escavado), em 

60% dos cultivos monitoraram a qualidade da água dos tanques e 26,7% se preocuparam em 

avaliar a qualidade dos efluentes 

 

Tabela 05. Análises de qualidade de água da produção e dos efluentes nas pisciculturas de 

tambaqui em diferentes sistemas de criação no município de Rio Preto da Eva/AM. 

Características de descarga de efluentes  geral barragem escavado bar/esc canal 

faz análises de qualidade de água (%) 26.6 13.6 20.0 60.0 0.0 

faz análises de qualidade do efluente (%) 7.1 0.0 0.0 26.7 0.0 

  

 

5.2 A descarga dos efluentes nas pisciculturas. 

 Segundo os entrevistados, as descargas dos efluentes oriundas das pisciculturas no 

município têm sido lançadas nos seguintes locais: diretamente no corpo receptor; outros 

tanques; canaletas; tanques de sedimentação; areia; ou no terreno da propriedade.  

 No geral, apenas 0,7% dos produtores não mencionaram resposta para está questão 

(fig. 26). A maioria dos produtores (62,3%) do município efetuou os lançamentos dos 

efluentes diretamente nos corpos receptores (igarapés ou rio), seguido da descarga em outro 

tanque de cultivo (21,1%) e em menores percentuais de canaletas (9,1%), algum local do 

terreno (4,6%), tanque de sedimentação (1,3%) e sobre areia (0,7%). 
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 Na comparação dos sistemas de criação do tambaqui, verificamos que cada tipo de 

criação tem locais de lançamento dos efluentes inerentes ao habitat onde estão inseridos (fig. 

26). Em barragens, canais de igarapé e tanque rede os efluentes foram liberados diretamente 

no corpo receptor. Nos cultivos em sistemas mistos (barragem/escavado) as águas descartas 

pelos tanques são lançados, preferencialmente em outros tanques de criação (60,0%) e nas 

pisciculturas de viveiros escavados em canaletas que direcionam ao corpo receptor ou outros 

tanques. 

  

 

 

Figura 26. Gráfico percentual dos locais de descarga dos efluentes das pisciculturas de 

tambaqui em diferentes sistemas de criação no município de Rio Preto da Eva/AM. 
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5.3. As taxas de drenagem empregadas para despesca nas pisciculturas. 

 Entre os entrevistados foram identificadas as seguintes taxas de drenagem para efetuar 

a despesca dos tanques de cultivo no município: 0, 25, 50, 75 e 100%. 

 Em geral, 32,5% dos produtores do município utilizaram a taxa de drenagem de 50%, 

seguidos de 31,8% que preferiram drenar 75% do volume do tanque para efetuar a despesca. 

Nas demais taxas de drenagens os percentuais foram abaixo de 15% (fig. 27). 

 Na comparação dos sistemas de criação do tambaqui (fig. 27), os produtores em 

sistemas de barragens usaram preferencialmente as taxas de 50 e 75%, respectivamente com 

42,4 e 33,3%, e 33,3 e em sistemas mistos (barragem/escavado), os valores foram iguais para 

as respectivas taxas de drenagem, 33,3%. Nas pisciculturas com viveiros escavados, as 

despescas foram realizadas em sua maioria, com taxas de drenagem entre 100 e 75% do 

volume do tanque.  

 Nos sistemas de canais de igarapés (fig. 27), a despescas foram realizadas em sua 

maioria sem efetuar algum tipo de drenagem. Em tanques rede não ocorreu drenagem. 
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Figura 27. Gráfico percentual com as taxas de drenagens utilizadas nas despescas pelos 

piscicultores de tambaqui de diferentes sistemas criação em Rio Preto da Eva/AM. 

  

5.4. As freqüências de esvaziamento dos tanques nas pisciculturas. 

          Entre os produtores entrevistados, 56,5% realizaram o esgotamento dos tanques 

periodicamente (fig. 28). Nestes, a freqüência de esvaziamento dos tanques variou entre cinco 

e 24 meses.  

 No geral, 29,2% dos piscicultores realizaram anualmente esta prática, seguidos de 

11,0% que efetuaram no intervalo de 10 meses e 7,1% que realizaram de 18 em 18 meses. As 

demais freqüências de drenagem utilizadas tiveram valores percentuais abaixo de 3,3% (fig. 

28).  

 Na comparação dos sistemas de criação do tambaqui (fig. 28), 100% dos entrevistados 

que possuem sistemas mistos (barragem/escavado) realizaram o esvaziamento total de seus 
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tanques, enquanto que nos produtores de viveiros escavados e de barragens, os percentuais 

são respectivamente 70 e 47%. 

  Quanto à freqüência da drenagem total (fig. 28), a preferência dos proprietários com 

cultivos em barragens, viveiros escavados e sistemas mistos (barragem/escavado) foi de 

anualmente drenar totalmente o tanque, sendo os valores, 45, 40 e 25,3%. Entre os 

piscicultores de sistemas mistos (barragem/escavado), também foram consideráveis os 33,2% 

que adotaram o esvaziamento periódico de 10 em 10 meses. Os sistemas de canais em igarapé 

e tanques redes não necessitaram realizar esta prática.   

 

 

 

Figura 28. Gráfico percentual com as freqüências de drenagens utilizadas pelos piscicultores 

de tambaqui em diferentes sistemas criação no município de Rio Preto da Eva/AM. 
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5.5 Os produtos utilizados nas pisciculturas. 

 Foi identificado o uso dos seguintes produtos nas pisciculturas do município: adubo 

inorgânico (superfosfato triplo), adubo orgânico (esterco animal), cal virgem, calcário 

dolomítico, sal comum (cloreto de sódio), fungicida (a base de sulfato de cobre) e solução de 

iodo. 

 No geral (fig. 29), 33,1% dos piscicultores do município informaram não usar 

produtos em suas propriedades. Entre os que utilizaram algum produto, os mais citados 

foram: calcário dolomítico (16,7%), sal comum (16,3%), esterco animal (14,2%) e 

superfosfato triplo (11,6%). Um único proprietário que trabalha com alevinos (produção e 

venda), informou usar fungicida e iodo. 

 Na comparação entre os sistemas de criação do tambaqui, entre os produtores que 

informaram usar algum tipo de produto, os produtos de calagem e adubação foram os mais 

citados com mais freqüência (fig. 29). Em criações com barragens, 14,1%indicaram o uso de 

esterco, 11,8% calcário dolomítico, 8,2% adubo orgânico. Nos cultivos em viveiros 

escavados, 25% usaram calcário dolomítico, 21,4% adubo orgânico, 7,1% esterco. Nas 

pisciculturas com sistemas mistos (barragem/escavado), 27% optaram pelo esterco, 18,9 por 

calcário dolomítico e 10,8% tanto para o adubo inorgânico e a cal virgem. Nos sistemas de 

criação em canais de igarapés, um proprietário informou ter usado adubo orgânico, na 

tentativa de aumentar a fertilidade da água.  

 O sal de cozinha foi utilizado com freqüência entre os produtores de tambaqui, 

principalmente nos sistemas mistos (barragem/escavado), sendo que 29,7% informaram seu 

uso durante as atividades do ciclo de produção. O produtor em tanque rede informou que 

utiliza somente o sal comum, no momento de transferência e pesagem dos peixes. 
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Figura 29.  Gráfico percentual dos produtos químicos utilizados pelos piscicultores de 

tambaqui em diferentes sistemas criação no município de Rio Preto da Eva/AM. 

 

5.6. Os problemas informados nos tanques de cultivo das pisciculturas.  

 Após a construção dos tanques de cultivo foram verificados os seguintes problemas 

pelos seus proprietários: erosão das paredes, infiltração e perda de água, manejo da água, 

rompimento do tanque, locação de máquinas para reparos e o carreamento de sedimento para 

dentro dos tanques.  

 Em geral, 20,8% dos proprietários informaram haver algum tipo de problema nos 

tanques de suas propriedades, com destaque para infiltrações (5,8%) e erosão (5,2%).  

 Na comparação dos sistemas de criação do tambaqui, em barragens os produtores 

indicaram que a erosão (7,6%), infiltrações (6,1%) e locação de máquinas (6,1%) são os 

principais problemas. Em pisciculturas de viveiros escavados os principais problema são 

infiltrações (15,0%), seguido de manejo da água (5%), rompimento (5%) e sedimentos (5%). 
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Nos sistemas mistos de produção os problemas informados foram manejo da água (6,7%) e 

rompimento dos tanques (6,7%). Nos produtores com canais de igarapé, o manejo de água 

(12,5%) e os sedimentos (12,%) são os fatores que causaram dificuldades de manutenção. Em 

tanques rede o proprietário encontrou dificuldades em relação ao manejo da água e com a 

durabilidade dos tanques utilizados na criação.  

 

  

Figura 30. Gráfico percentual dos principais problemas encontrados nos tanques de cultivo 

dos piscicultores de tambaqui em diferentes sistemas de criação no município de Rio Preto da 

Eva/AM. 
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6. Os parâmetros de produção do tambaqui nas pisciculturas.  

6.1. A densidade de estocagem. 

 A média da densidade de estocagem utilizada pelos produtores do município (tab.06), 

está próxima a 01 peixe por metro quadrado (0,987 peixes/m
2
).  

 Na comparação dos sistemas de criação do tambaqui, a densidade de estocagem foi de 

1,21 peixes/m
2
 em cultivos de viveiros escavados, seguidos dos produtores em barragens 

(0,973 peixes/m
2
), sistemas mistos (0,972 peixes/m

2
) e canais de igarapé (0,9 peixes/m

2
). A 

ampla variação nos valores míninos e máximos observados mostram que existem grandes 

diferenças entre as taxas de estocagem empregadas pelos produtores no município (tab. 06). A 

produção em tanque rede utilizou a taxa de estocagem de 160 peixes/m
2
. 

  

Tabela 06. A taxa média de densidade de estocagem utilizada na produção do tambaqui em 

diferentes sistemas de criação no município de Rio Preto da Eva/AM. 

  Densidade (pxs./ha) 

  Geral barragem escavado bar/esc canal 

média 9869.8 9726.2 12175.0 9723.3 9000 

DP (±) 4121.0 3667.8 5722.2 3817.0 5713.4 

mínimo 1500.0 4000.0 3500.0 3250.0 2500.0 

máximo 25000.0 20000.0 25000.0 15000.0 20000.0 

 

6.2. O tempo de duração do ciclo de produção. 

 Entre todos os produtores entrevistas do município (tab. 07), o tempo gasto em média 

na criação de peixes foi de 0,7 anos, ou seja, em torno de 8,5 meses.  
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  Na comparação dos sistemas de criação do tambaqui, às médias dos tempos de 

produção dos cultivos realizados em barragens, viveiros escavados, sistemas mistos 

(barragem/escavado) e canais de igarapés foram semelhantes, respectivamente 11,04; 10,8; 

11,4; 11,16 meses (tab. 07). O produtor que utilizou o sistema de tanque rede ainda não havia 

terminado o primeiro ciclo de produção. 

 

Tabela 07. O tempo médio (em anos) do ciclo de produção do tambaqui em diferentes 

sistemas de criação no município de Rio Preto da Eva/AM. 

  Tempo do ciclo de produção (ano) 

  geral barragem escavado bar/esc canal 

média 0.70 0.92 0.90 0.95 0.93 

DP (±) 0.38 0.26 0.27 0.17 0.23 

mínimo 0.30 0.40 0.30 0.60 0.40 

máximo 1.50 1.50 1.30 1.30 1.30 

 

  

 6.3. A taxa de mortalidade. 

 A taxa média de mortalidade informada pelos piscicultores do município foi de 20,5% 

no final da produção (tab. 08). 

 Na comparação dos sistemas de criação do tambaqui (tab. 08), a maior média da taxa 

de mortalidade foi verificada entre os produtores quer utilizam sistemas mistos (21,6%), 

seguido dos que criam peixes em barragens (21,1%), dos cultivos em canais de igarapé 

76 



 

 

(21,0%) e das pisciculturas com viveiros escavados (17,4%). No piscicultor com tanque rede 

não foi obtido dados, pois ainda não havia chagado ao final do ciclo de produção. 

  

Tabela 08. A taxa média de mortalidade na produção do tambaqui em diferentes sistemas de 

criação no município de Rio Preto da Eva/AM.  

  Mortalidade (%) 

  geral barragem escavado bar/esc canal 

média 20.5 21.1 17.4 21.6 21.0 

DP (±) 7.6 7.0 8.2 7.0 6.6 

mínimo 5.0 10.0 5.0 10.0 15.0 

máximo 50.0 50.0 30.0 30.0 28.0 

 

  

6.4. O peso de venda. 

 O peso médio de venda do peixe verificado entre os piscicultores no município foi de 

1,25 kg (tab. 09). 

 Na comparação dos sistemas de produção do tambaqui (tab. 09), os produtores com 

sistemas mistos (barragem/escavado) e canais de igarapé venderam seus peixes com peso 

maior (1,4 kg) em relação aos outros sistemas de produção (barragens e viveiros escavados, 

com as respectivas médias, 1,17 e 1,13 kg). No piscicultor com tanque rede não foi obtido 

dados, pois ainda não havia chagado ao final do ciclo de produção. 

 

77 



 

 

Tabela 09. O peso médio de venda do tambaqui pelos piscicultores em diferentes sistemas de 

criação no município de Rio Preto da Eva/AM.  

 Peso de venda (kg) geral barragem escavado bar/esc canal 

média 1.25 1.17 1.13 1.40 1.40 

DP (+/-) 0.64 0.43 0.19 0.58 0.58 

mínimo 0.30 0.45 0.39 0.60 0.60 

máximo 2.50 2.00 1.50 2.50 2.00 

 

 

6.5. A produtividade. 

 A produção média determinada entre os piscicultores no município foi de 9,868 

ton./ha/ano (tab. 10). Levando em conta a área de cultivo dos produtores entrevistados 

(271,23 ha) no município, estimou-se uma produção de 2.676,7 ton./ha/ano de peixes 

produzidos no município de Rio Preto da Eva/AM. 

 Na comparação dos sistemas de produção do tambaqui (tab. 10), os produtores com 

sistemas mistos (barragem/escavado) apresentaram a melhor produtividade, respectivamente, 

11,281 ton./ha/ano. Em seqüência, seguiram as pisciculturas em barragens, canais de igarapé 

e viveiros escavados, com as respectivas médias, 9,726, 9,585 e 9,382 ton./ha/ano. No 

piscicultor com tanque rede não foi obtido dados, pois ainda não havia chagado ao final do 

ciclo de produção. 
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Tabela 10. A produtividade média da produção do tambaqui em diferentes sistemas de criação 

no município de Rio Preto da Eva/AM.  

 

  Produção (kg/ha/ano) 

  geral barragem escavado bar/esc canal 

média 9868.7 9726.2 9382.1 11281.0 9585.0 

DP (±) 3242.7 3667.8 2960.5 5264.8 1746.1 

mínimo 2250.0 4000.0 4987.5 6720.0 7200.0 

máximo 24000.0 20000.0 15000.0 24000.0 11340.0 

 

  

6.6. A conversão alimentar. 

 A conversão alimentar média verificada entre os piscicultores no município foi de 

1,49, ou seja, para o produtor produzir 01 kg de peixe foram necessários usar 1,49 kg de ração 

comercial (tab. 11). 

 Na comparação dos sistemas de produção do tambaqui (tab. 11), os produtores com 

sistemas mistos (barragem/escavado) obtiveram a melhor taxa de conversão alimentar, 

respectivamente, 1,4, seguido das pisciculturas em viveiros escavados e em barragens, com 

valores de 1,6 e 1,64 respectivamente. Em sistemas de canais e tanque rede não foram obtidos 

dados entre os entrevistados sobre a questão.  
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Tabela 11. A conversão alimentar média na produção do tambaqui em diferentes sistemas de 

criação no município de Rio Preto da Eva/AM.  

  Conversão Alimentar  

  geral barragem escavado bar/esc canal 

média 1.49 1.64 1.60 1.40 0 

DP (±) 0.30 0.26 0.27 0.58 0 

mínimo 1.00 1.20 1.30 0.60 0 

máximo 2.50 2.00 1.80 2.50 0 

 

 

7. A infra-estrutura das pisciculturas do tambaqui. 

 As características de infra-estrutura avaliadas nas pisciculturas do município foram: 

eletricidade, acessibilidade via estrada, veículo para entrega, crédito financeiro e plano de 

expansão da área do cultivo. 

  

7.1. O fornecimento de energia elétrica.  

 No geral, o fornecimento de energia elétrica foi verificado em 66,2% das propriedades 

que cultivam peixes no município (tab. 12.).  

 Na comparação dos sistemas de produção de tambaqui (tab. 12), a melhor situação foi 

verificada junto aos produtores com sistemas mistos (barragem/escavado), 86,7% dos 

proprietários informaram ter fornecimento regular de energia elétrica. Em 65,2% dos cultivos 

em barragens e em 50,0% das criações em viveiros escavados possuíam energia elétrica. A 
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situação dos produtores em canais de igarapés, ao contrário, é precária, apenas 12,5% dos 

entrevistados confirmaram ter energia elétrica em sua propriedade.  

 O criador em sistema de tanque rede informou não possuir energia elétrica.  

  

7.2. Acessibilidade via estrada ou ramal.  

 No geral, 87,0% dos proprietários entrevistados indicaram ter fácil acesso a 

propriedade via estrada pavimentada ou ramal de terra. 

 Na comparação dos sistemas de produção de tambaqui (tab. 12), 100,0% dos 

produtores em viveiros escavados e de sistemas mistos (barragem/escavado) afirmaram ter 

boas condições de estradas e ramais. Nas pisciculturas em barragens, 89,4% dos proprietários 

também tem acesso fácil, mas o percentual decresceu para 62,5% nas criações em canais de 

igarapé. 

 O criador em sistema de tanque rede informou possuir acesso fácil a sua criação. .  

 

7.3. Veiculo para entrega do peixe produzido.   

 No geral são poucos, apenas 32,5% dos piscicultores entrevistados informaram possuir 

veículo para fazer a entrega dos peixes produzidos e vendidos na propriedade (tab. 12). 

 Na comparação dos sistemas de produção de tambaqui (tab. 12), os criadores com 

sistemas mistos (barragem/escavado) são mais privilegiados, porque 66,7% responderam 

possuir veículo para efetuar entregas. Enquanto que 35% dos produtores com viveiros 

escavados e apenas 16,7% com barragens indicaram possuir um veículo. Nenhum dos 

produtores que trabalhavam em canais de igarapé informou ter algum tipo de veículo para 

entregar sua produção.  
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 O criador em sistema de tanque rede informou possuir veículo para entrega.  

 

7.4. Utilização de crédito ou financiamento. 

 No geral, entre todas as características de infra estrutura nas pisciculturas visitadas do 

município, a utilização de crédito ou financiamento foi a que apresentou maior índice de 

respostas negativas (tab. 12), somente 8,0%, em outras palavras, piscicultores, 08 em cada 

100, são beneficiados com a liberação de crédito ou financiamento para iniciar ou investir na 

ampliação e melhorias da produção.  

 Na comparação dos sistemas de produção de tambaqui (tab. 12), 20% dos produtores 

com sistema de viveiros escavados obtiveram liberação de crédito financeiro, contra 13,6, 

13,3 e 12,5 respectivamente das criações em barragens, sistemas mistos e canais de igarapé. 

 O criador em sistema de tanque rede ainda não solicitou crédito ou financiamento.  

 

7.5. Planos de extensão da área de produção.   

 Entre os entrevistados (tab. 12), 66,2% produtores afirmaram ter planos de ampliar 

suas áreas de produção, aumentando em aproximadamente 150ha a área produtiva do 

município.  

 Na comparação entre os sistemas de produção do tambaqui (tab. 12), o cenário mais 

positivo é dos criadores em viveiros escavados, 75% dos proprietários tem planos de extensão 

das áreas de cultivo, porém em apenas 15,1ha. Nos produtores que criam os peixes em 

barragens e sistemas mistos (barragem/escavado) o aumento previsto da lâmina d‟água, foi 

maior, respectivamente 46,8 e 38,5ha. Nas criações em canais de igarapé, 50,0% dos 

estabelecimentos tem planos de incrementar suas áreas de produção, totalizando 1,3ha.     
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 O produtor em sistema de tanque rede tem panos de expandir sua criação, porém não 

informou quanto pretende ampliar.  

 

Tabela 12. As características de infra-estrutura nas pisciculturas do tambaqui em diferentes 

sistemas de criação no município de Rio Preto da Eva/AM.  

 Características de infra-estrutura geral barragem escavado bar/esc canal 

Possui eletricidade (%) 66.2 65.2 50.0 86.7 12.5 

Tem acesso fácil (%) 87.0 89.4 100.0 100.0 62.5 

Possui carro p/ entrega (%) 32.5 16.7 35.0 66.7 0.0 

Possui crédito (%) 8.4 13.6 20.0 13.3 12.5 

Tem plano de extensão (%) 66.2 63.6 75.0 66.7 50.0 

Área pretendida para extensão (hectares) 149.1 46.8 15.1 38.5 1.3 

 

 

8. A comercialização nas pisciculturas. 

  

8.1. Características gerais da comercialização. 

 Em 61,0% das entrevistas, os proprietários responderam vender facilmente sua 

produção (tab13), sendo que 72,1% de todos entrevistados efetuaram venda direta em sua 

propriedade, apesar de pouco mais da metade possuir balança (57,8%). 

 Na comparação entre os sistemas de produção do tambaqui (13), os criadores em 

sistemas mistos (barragem/escavado) se destacaram, pois 100% dos entrevistados não 

encontraram dificuldades para efetuar a venda da produção, assim com todos vendem 
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diretamente sua na propriedade, além disto, 93,3% responderam possuir algum tipo de 

balança. Na seqüência, seguem os produtores com sistemas de viveiros escavados e 

barragens. Menos privilegiados foram os criadores em canais de igarapé, apenas 37,5% 

afirmaram ter facilidade de venda e confirmaram vender a produção em sua propriedade, 

sendo que nenhum dos proprietários indicou ter balança. 

  O produtor em sistema de tanque rede não informou sobre a comercialização de sua 

produção, mas afirmou possuir balança. 

 

Tabela13. Características gerais da comercialização nas pisciculturas em diferentes sistemas 

de criação do tambaqui no município de Rio Preto da Eva/AM.  

Características de comercialização  geral barragem escavado bar/esc canal 

venda direta (%) 72.1 69.7 70.0 100.0 37.5 

possui balança (%) 57.8 50.0 50.0 93.3 0.0 

vende fácil (%) 61.0 50.0 60.0 100.0 37.5 

 

  

8.2. Melhor época de venda. 

 Em sua grande maioria, os produtores determinaram que o primeiro semestre sempre 

foi a melhor época de venda do pescado produzido nas pisciculturas do município (fig. 30), 

em função da menor disponibilidade de pescado devido a enchente e cheia, com também do 

período de defeso determinado anualmente pelo IBAMA para o tambaqui, o que acarreta no 

aumento dos preços, além da “Semana Santa” quando a procura pelo peixe é muito grande. 
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Figura 31. Melhor época de venda para as pisciculturas em diferentes sistemas de criação do 

tambaqui no município de Rio Preto da Eva/AM.  

 

8.3. Os consumidores da produção. 

 No geral, os peixes produzidos pelos piscicultores do município são destinados a 

venda em feiras (30,5%) ou repassado a intermediários (29,5%) ou ainda a outros 

seguimentos do mercado em menores percentuais (fig. 31). 

 Na comparação dos sistemas de criação do tambaqui, os produtores com sistemas 

mistos (barragem/escavado) venderam suas produções principalmente para intermediários 

(36,7%), feiras (22,7%), frigoríficos e supermercados (ambos com 18,2%). Nas pisciculturas 

de barragens e viveiros escavados, além das vendas para intermediário (28 e 21,7%) e feiras 

(25,0 e 21,7%), também enfatizaram as vendas para vizinhos próximos (respectivamente 12,3 

e 17,6%). 
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Figura 32. Compradores de peixes produzidos nas pisciculturas do tambaqui em diferentes 

sistemas de produção no município de Rio Preto da Eva/AM. 

 

8.4. Preços mínimos e máximos de comercialização. 

 A média do preço mínimo de venda (tab. 14), entre todos entrevistados foi de R$ 

4,32/kg de peixe, mas variou de 1,00 a 8,00 reais, em função do tamanho do peixe e época de 

venda.  

 Comparando os sistemas de produção (tab.14), os preços mínimos registrados por kg 

de tambaqui variaram de R$ 3,70 na produção em canais de igarapé a R$ 4,31 nas 

pisciculturas em barragens. 
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Tabela 14. Preço mínimo (R$) de venda do kg do tambaqui em diferentes sistemas de 

produção no município de Rio Preto da Eva/AM.  

Preço mínimo (R$)  geral barragem escavado bar/esc canal 

média 4.32 4.31 4.07 4.29 3.70 

DP (+/-) 0.78 0.86 0.70 0.66 0.28 

mínimo 1.00 3.00 3.00 2.50 3.50 

máximo 8.00 8.00 5.50 5.00 3.90 

  

  

 A média do preço máximo de venda do kg do tambaqui foi de R$ 5,35 nas 

pisciculturas do município (tab. 15).  

 Comparando as médias do preço máximo de venda entre os sistemas de criação do 

tambaqui (tab. 15), foram verificadas variações de R$ 4,25 em cultivos de canais de igarapé 

até 5,60 nos piscicultores com sistemas mistos (barragem/escavado) 

 

Tabela 15. Preço máximo (R$) de venda praticado pelos piscicultores de tambaqui em 

diferentes sistemas de produção no município de Rio Preto da Eva/AM.  

Preço máximo (R$)  geral barragem escavado bar/esc canal 

média 5.35 4.77 4.83 5.60 4.25 

DP (+/-) 1.02 1.88 0.99 0.83 0.35 

mínimo 3.00 3.50 3.00 4.00 4.00 

máximo 10.00 10.00 6.00 7.00 4.50 
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9. As principais dificuldades e problemas enfrentados pelos piscicultores. 

 

 Entre os entrevistados, os principais problemas: a falta de assistência técnica; 

fornecimento e custo de energia elétrica; preço dos alevinos de pirarucu e matrinxã; 

licenciamento e pendências com IBAMA; melhores acessos para transporte de cargas e 

insumos; falta de crédito; e preço da ração. 

 Entre os produtores de tambaqui, os problemas são basicamente os mesmos, porém 

ainda acrescidos das dificuldades para: comprar equipamentos, como kits de análises de 

qualidade de água e balanças; burocracia da venda dos peixes produzidos; falta de recursos 

financeiros; furto de peixes; disponibilidade de água; e inexperiência na criação. 

 Todas as dificuldades e problemas enfrentados pelos piscicultores do município de Rio 

Preto da Eva estão descritos na tabela 16 para diferentes sistemas de produção do tambaqui. 
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Tabela 16. Dificuldades e problemas enfrentados pelos piscicultores de Rio Preto da Eva/AM. 

  Percentual de citações 

Problemas enfrentados pelos piscicultores geral barragem escavado bar/esc canal 

Assistência técnica 19.8 15.9 16 17.8 11.1 

Energia elétrica (fornecimento e custo) 13.7 14.8 20 10.7 22.2 

Preço alevino (matrinxã e pirarucu) 7.6 3.4 4 7.1 x 

Licenciamento e Ibama 6.6 11.4 4 7.1 x 

Estrada (condições) 5.6 5.7 x x x 

Falta e dificuldade de crédito 5.6 2.3 8 3..6 11.1 

Preço de ração 5.6 17.1 24 7.1 22.2 

Falta de recursos financeiros  4.6 5.7 x x 33.4 

Furto de peixes 4.1 3.4 8 3.6 x 

Tecnologia para produção de pirarucu (compra, manejo  e alimentação) 3.6 x x 3.6 x 

Equipamentos (compra e preço- kit agua, balança) 3.0 x 4 10.7 x 

Articulação com instituições e orgãos 2.5 4.5 x 3.6 x 

Associação produtores 2.5 4.5 x x x 

Burocracia de venda 2.5 4.5 x 7.1 x 

Água (disponibilidade) 2.0 x 8 x x 

Inexperiência na criação do peixe 2.0 x 4 x x 

Predação dos peixes 2.0 2.3 x 3.6 x 

Maquinário (locação) 1.5 2.3 x x x 

Construção de barragem 1.0 1.1 x x x 

Fornecimento de ração 1.0 1.1 x 3.6 x 

Mortalidade de juvenis e peixes 1.0 x x x x 

Apoio da prefeitura 0.5 x x 3.6 x 

Compra de matéria prima para fabricação de ração 0.5 x x 3.6 x 

Mão de obra com prática 0.5 x x 3.6 x 

Responsabilidade técnica (planejamento, construção, licenciamento e produção) 0.5 x x 3.6 x 

Total de citações (%) 100 100 100 100 100 
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Discussão 

 

1. Características gerais da piscicultura no município. 

Os resultados deste levantamento mostraram que há uma grande variação nos dados 

obtidos para a caracterização da piscicultura no município de Rio Preto da Eva/AM Estado. 

Isto pode ser atribuído ao método de coleta, à amplitude da pesquisa e à credibilidade dos 

dados levantados, que foram baseados em informações e estimativas fornecidas pelos 

piscicultores do município através de questionário aplicado.  

No Estado, há um grande potencial para o desenvolvimento da piscicultura em função 

dos aspectos biológicos, como a ocorrência de um grande número de espécies de peixes 

nativos, e ecológicos, como o clima favorável e disponibilidade de recursos hídricos em 

abundância. Os produtores do município procuraram desenvolver o cultivo de peixes de 

forma a adaptar os sistemas a estes fatores e incorporando novos avanços tecnológicos, como 

os sistemas canais de igarapé, e tanque rede. A atividade de criação de peixes teve inicio a 

mais de 10 anos e teve um crescimento significativo nos anos de 2002 a 2005 (fig. 12).   

 O estudo quantitativo mostrou que a maioria das propriedades faz parte da bacia do rio 

Preto da Eva e apresenta visível tendência de concentração e crescimento das pisciculturas 

nas regiões mais próximas da rodovia AM-010 e a sede do município, em função da 

acessibilidade para chegada de insumos e comercialização da produção (Prochmann & 

Michelis, 2003). Segundo estudo de Silva et al. (2008), normalmente, as unidades de 

produção mais próximas aos centros urbanos são aquelas que utilizam pouca força de trabalho 

familiar, sem diversificação da produção e destinam sua produção para o mercado, enquanto 
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que na periferia há maior o número de produtores familiares que destinam a produção para 

consumo próprio.  

 Segundo levantamento de Borghetti & Ostrensky (2000), existiam cerca de 220 

produtores cadastrados no Estado do Amazonas com área média de 0,82ha. Somente neste 

trabalho, em um único município foram entrevistados 154 piscicultores e a média de área 

alagada por propriedade foi superior (1,76ha), mostrando que houve uma tendência de 

crescimento tanto do número de produtores, como da área destinado a produção por 

empreendimento entre aos anos de 2000 a 2007.  

 Os dados mais recentes da produção piscícola no Estado são contraditórios entre os 

órgãos competentes. De janeiro a dezembro de 2007 em todo Estado do Amazonas estariam 

cadastrados 1228, segundo a AFER (IDAM 2007) e 2000 de acordo com o IDAM (2007), 

com estimativas médias respectivamente de 1,15 e 1,0ha por propriedade no Estado, e para o 

município de Rio Preto da Eva uma média de 1,61ha por propriedade (IDAM 2007), valor 

próximo ao estimado neste trabalho.  

 A maior parte área de produção ocorre em sistemas mistos com barragens e viveiros 

escavados, em função do relevo e da disponibilidade de água, Nas barragens, o empreendedor 

do projeto tem menor movimentação de terra, necessidade de maquinário simples e dispensa o 

uso de estruturas hidráulicas de abastecimento, aproveitando do terreno acidentado (Izel & 

Melo, 2004). As barragens também têm sido utilizadas como reservatórios para abastecimento 

dos viveiros escavados, principalmente em áreas de terra firme com relevo suave e têm a 

vantagem de controlar a entrada e saída da água e desta maneira efetuar melhor manejo da 

qualidade da água (Melo et al., 2001).   
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 Entretanto, apesar destes sistemas serem mais tradicionais e estarem sendo usados a 

mais tempo no município de Rio Preto da Eva, existem algumas restrições. Por exemplo, 

segundo Ono (2005), os sistemas de viveiros escavados vêm sendo mais utilizados que os 

cultivos em barragens em função de não terem problemas associados à remoção de matas 

ciliar, menores riscos de rompimento devido à elevada pluviosidade da região e ainda pela 

descarga dos efluentes na despesca, que normalmente se faz diretamente no corpo que foi 

represado. Os sistemas de viveiros escavados também têm limitações, como os altos custos de 

implantação e a dificuldade de encontrar terrenos que reúnam condições adequadas, com 

relevo plano e suave e abastecimento por gravidade.   

 No município de Rio Preto da Eva, os cultivos em canais de igarapé e tanque-rede 

começaram a ser implantados mais recentemente e ainda possuem poucos produtores 

utilizando-os, em comparação aos demais sistemas. Para os produtores locais, podem ser 

alternativas às limitações e restrições apontadas para os sistemas mais tradicionais, e por isso 

têm grande tendência de crescimento. 

Analisando o porte das pisciculturas observa-se que existem duas realidades distintas 

no município: os grandes empreendimentos com emprego de tecnologia de ponta e recursos e 

na outra, em que se enquadra a grande maioria dos piscicultores, que simplesmente tem na 

piscicultura uma alternativa de renda. Vale salientar, que neste estudo, as pisciculturas com 

até 01 ha foram maioria (69,5%), mas estas detêm apenas 31,14ha, que representam 11,5% da 

área total. Os grandes produtores, com mais de 25ha, mesmo estando em número reduzido 

(1,3%), ocupam a maior área de lâmina de água, 90ha, que representam 33,2% da área 

produtiva no município.  
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 Esta é a realidade da piscicultura brasileira, que esta fundamentada nas pequenas 

propriedades. No Mato Grosso 74,3% dos empreendimentos são menores que 01ha e 3,95% 

maiores que 50ha, entretanto as pisciculturas de grande porte representam 64,2% da área total 

(Silva et al. 2008). Em Santa Catarina, aproximadamente 21 mil piscicultores são cadastrados, 

dos quais 95,3% possuem áreas menores que dois hectares (Aquino & Gonçalves, 2007). No 

Mato Grosso do Sul, de 493 produtores, 95% foram caracterizados como pequenos 

agricultores e 65% das propriedades são menores que 01ha (SEPROD, 1999). No Acre, a 

Secretaria Estadual de Produção aponta a existência de 2.500 piscicultores, sendo que 94,6% 

destes têm propriedades de até 02ha de água (SUFRAMA, 2003).  

 Quanto às espécies criadas, a produção da piscicultura no município é baseada no 

cultivo do tambaqui, entretanto outras 10 espécies também têm sido criadas. Segundo 

Prochmann & Michelis (2003), as principais espécies criadas sempre apresentam altos valores 

comerciais e estudos e técnicas de manejo que viabilizam estes cultivos.  

 Então, outras espécies poderiam ser melhores exploradas pelos piscicultores do 

município, já se tem disponíveis pacotes de produção, principalmente para engorda, bem 

estabelecidos para produção de tambaqui, pirarucu, curimatã e matrinxã (Araujo-Lima & 

Gomes, 2005) e no fato de existir uma piscicultura de alevinagem particular no município, 

com disponibilidade de venda destas espécies, dependendo da época do ano (Alexandre 

Honczarik com. pessoal).  

A problemática para produção das demais espécies esta no fato de não atingirem 

valores adequados o ano todo para comercialização, pois existe grande disponibilidade destas 

espécies oriundas da atividade pesqueira, com valores muito baixos no período de safra 

(pesca). Por exemplo, a matrinxã é vendida de R$ 2,50 a 7,50 o quilo, entre safra e 
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entressafra, o que torna a venda da espécie inviável pelos piscicultores no período de pesca, 

ao contrário do tambaqui que tem preço mais estável o ano inteiro. No caso do jaraqui, é 

ainda mais acentuada esta problemática, pois a variação pode ser de até 2000%, com os 

preços variando de R$ 0,12 a 2,40 o quilo na safra e entressafra (Ono, 2005).  

Em alguns produtores, foram verificadas espécies exóticas, que são proibidas por 

legislação estadual, como tilápia e carpa. Segundo Garruti (2003), a introdução de não 

existente em um ecossistema natural acarreta na competição pelo nicho ecológico com as 

espécies já existentes, criando um problema, pois não se tem a noção exata da dimensão do 

impacto ambiental que pode ser gerado. O estudo de Gama (2008), no estado de Amapá, 

mostrou que apesar dos impactos da criação da tilápia poderem ser grandes devido à 

proximidade dos tanques como os recursos hídricos, a tilápia vêm sendo criada pelos 

produtores locais, porque o tempo necessário para o tambaqui alcançar um tamanho 

satisfatório para a venda é maior que no da tilápia. Porém no caso de Rio Preto da Eva/AM, 

segundo os piscicultores, as tilápias e carpas são vestígios de criações antigas, que nunca 

foram eliminadas, apesar das tentativas.  

  

2. Características gerais da piscicultura do tambaqui no município. 

O cultivo do tambaqui no município tem sido realizado em sistemas de barragens, 

viveiros escavados, canais de igarapé e tanque rede. Mas destaca-se principalmente a 

produção das propriedades que utilizam sistemas mistos, ou seja, com barragens associadas a 

viveiros escavados. Vale salientar que os maiores produtores do município, portanto todos 

com mais de 25 ha trabalham com estes sistemas mistos.  
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Segundo levantamento deste trabalho, inicialmente os produtores programaram 

sistemas de barragens e posteriormente viveiros escavados, em função da experiência 

adquirida com a atividade e as vantagens já descritas destes sistemas de produção. Segundo 

Melo et al. (2001), Melo & Izel, (2004); Gomes & Silva (2009) nestes sistemas, o tambaqui 

tem se adaptado muito bem. No Estado de Rondônia, o tambaqui é chamado de “o Rei de 

Rondônia”, quase 100% das propriedades criam o tambaqui, mas principalmente em sistemas 

de barragens (Filho, 2007). 

Sob o ponto de vista social, a piscicultura pode se tornar em instrumento de geração de 

postos de trabalho, segundo Prochmann & Michelis (2003), para cada três hectares de lâmina 

d‟água destinados à atividade, deveria se gerar um emprego. Neste estudo, a relação calculada 

para a área total de lâmina d‟água do município por empregado contratado é de 2,18, ou seja, 

a cada 2,18 ha de tanques de produção de peixe há um posto de trabalho ocupado, portanto 

dentro dos estabelecidos pelos autores anteriores.   

 Quando analisado por sistema de produção foi verificado que os produtores de 

tambaqui com cultivos em sistemas mistos têm o maior número de empregados, porém em 

relação à área de cultivo são os que menos empregam mão de obra assalariada, a cada 3,5ha 

há um posto de trabalho, ou seja, 0,35 empregado por hectare de área alagada. Este valor é 

abaixo da estimado por Scorvo Filho (1999) para na região de Registro/SP onde a média de 

mão-de-obra fixa foi de 0,45 homem por hectare de espelho d‟água. 

 Na totalidade dos cultivos do município e nas criações do tambaqui o objetivo 

principal é a comercialização da produção. Panorama este, encontrado em outras regiões onde 

o peixe tem importância econômica, como no pantanal, na Bacia do Rio Taquri/MS, onde 

59% dos piscicultores se objetivam a comercialização e 33% a subsistência (Rotta, 2004).  
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 A exceção são os produtores de tambaqui em canais de igarapé, que em sua maioria se 

dedicam a piscicultura de subsistência. Neste contexto, vale salientar que estes produtores, 

com exceção de um proprietário entrevistado, todos são pequenos agricultores, caracterizados 

por unidades de produção tipicamente familiares, de baixo poder aquisitivo, que produzem 

para o consumo próprio, produções diversificadas e a força de trabalho é intensivamente 

familiar. Segundo Silva et al. (2008) geralmente a piscicultura em pequenas propriedades é 

uma atividade complementar e o poder de produção dos pequenos produtores é menor, porque 

a alta diversificação de produtos com períodos de safras diferenciados, diminui o tempo e a 

mão de obra na produção.  

 Quanto à questão de assistência técnica, a piscicultura é considerada uma das 

atividades que mais dificilmente o produtor rural consegue assimilar a tecnologia 

(Proochmann & Michelis, 2003). Aparentemente, os conceitos relativos a um animal que se 

encontra em um ambiente diferente do usual, como a água, não possibilita comparações, 

criando sérias dificuldades à incorporação de tecnologia (SEPROD, 1999).  

 Dentre todas as propriedades estudadas neste trabalho, 40% possuem algum tipo de 

assistência técnica tanto no tocante ao manejo e sistemas de produção. Em comparação no 

Estado de Mato Grosso do Sul foi constatado que apenas 21% dos produtores recebem de 

forma temporária assistência técnica (UFMS, 1998). Na Bacia do Rio Taquari/MT, o 

percentual foi alto, de 53,1%, e estava relacionado ao alto grau de escolaridade dos 

produtores, que por mais que não apresentavam conhecimento específico da área, tinham 

condições de procurar e entender os novos conceitos que regem a produção de animais 

aquáticos. (Rotta, 2004).  
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 Nesta questão quando comparamos os sistemas de produção do tambaqui no 

município de Rio Preto da Eva/AM, os mais privilegiados foram os produtores de sistemas 

mistos, pois 86,7% tinham via assistência técnica. Este alto índice parece estar relacionado ao 

poder financeiro do empreendedor, visto ser este segmento da produção foram encontradas as 

maiores áreas produtivas. Já os sistemas de produção em canais de igarapé, realizado 

principalmente em pequenos agricultores de baixo poder econômico, apenas 12,5% do total 

recebem algum tipo de assistência técnica.  

 Quanto à modalidade de cultivo, os produtores do município tem se dedicado em sua 

maioria a criação do tambaqui em monocultivo. As práticas de monocultivos sempre 

estiveram associadas a modernas técnicas de produção, elevados gastos e altas 

produtividades, deixando de produzir não para si mesmo, mas sim para outrem (Porto-

Gonçalves, 2006), panorama este dos grandes empreendimentos de piscicultura ou dos 

piscicultores capitalizados de Rio Preto da Eva/AM, que visam à comercialização dos seus 

produtos.   

 Além disto, muitos produtores da região preferem o monocultivo com tambaqui, 

porque normalmente as outras espécies têm baixo valor no mercado, o mesmo acontece nos 

Estados Unidos, com relação aos monocultivos do catfish (Silva, 2005). Entretanto, onde 

principalmente as carpas têm bom valor comercial, a preferência se faz pelas criações em 

policultivos. Por exemplo, no Vale do Ribeira/SP 48% das criações são realizadas em 

policultivo, e apenas 38% em monocultivo (Castellani & Barrella, 2005). No ano de 2008, o 

percentual de uso dos monocultivos caiu ainda mais, para 33%. (Corrêa et al. 2008). Na Bacia 

do Rio Cubatão/SC, 87,75% das pisciculturas são em policultivo (Aquino & Gonçalves, 

2007). 
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 Nas pequenas pisciculturas e em produtores menos capitalizados os sistemas 

integrados de produção, com duas ou mais espécies aquáticas criadas no mesmo viveiro 

(policultivo), ou onde espécies aquáticas criadas em associação com espécies terrestres 

(consórcio), são bastante utilizados. Guimarães & Filho (2004) mostraram que em policultivo 

e em consórcio simultaneamente, o tambaqui cresceu 997g em 371 dias e  de policultivo com 

jaraqui e em consorcio com suínos simultaneamente. Segundo Valenti (2002), nestes tipos de 

cultivos há otimização do uso dos recursos naturais, das instalações e da mão de obra, e 

conseqüentemente maior econômica para o produtor. Neste intuito, os produtores do 

município criaram o tambaqui em policultivo com matrinxã e em consórcio com patos, 

quelônios e suínos.  

 Em relação a origens das águas que abastecem os tanques dos produtores do 

município, a maioria informou usar águas superficiais oriundas de nascentes de água, igarapés 

ou rio. As melhores águas para tanques de cultivos são de pequenos cursos de água (Schmidt, 

1988).  

 As águas subterrâneas oriundas do lençol freático, normalmente são ricas em gás 

carbônico e pobres em oxigênio dissolvido e não são muito recomendadas, a não ser que 

submetidas a aeração (Kubitza, 2003). Apesar destas recomendações, neste trabalho foi 

verificado que um pequeno percentual de produtores, 1,3% no geral e 10% dos produtores de 

tambaqui com viveiros escavados, utilizaram águas provenientes de poços. Em outras regiões 

do Brasil, menos privilegiadas quanto à disponibilidade de água, o uso de águas subterrâneas 

é mais freqüente, como no caso do norte de Santa Catarina, onde praticamente 1/4 dos 

produtores dependem das águas do lençol freático (Aquino & Gonçalves, 2007). 

98 



 

 

 Em função do perfil descrito anteriormente sobre as águas de abastecimento, e do 

relevo parcialmente acidentado encontrado na região, a maioria dos produtores adaptaram 

seus sistemas de produção de forma que o abastecimento dos recintos de criação seja 

realizado por ação da gravidade e força da água, sem a necessidade de usar o bombeamento e 

aumentar os custos de produção.    

 

3. O manejo alimentar na produção. 

 A piscicultura, como qualquer atividade de produção animal necessita de aporte 

nutricional, normalmente com rações formuladas, principalmente para maximizar a produção. 

Entretanto, a nutrição de peixes representa um dos principais fatores na produção e seus 

custos chegam a comprometer entre 60 e 80% dos investimentos na criação do tambaqui 

(Araújo-Lima & Goulding, 1998; Melo et al., 2001).  

 Então estratégias adequadas devem ser tomadas para garantir a sustentabilidade 

econômica e ambiental, já que o desperdício de ração pode influenciar a qualidade de água 

(Roubach et al. 2003) e a experiência de criação de tambaqui na região já mostrou que a 

alimentação inadequada dos peixes gera problemas de sabor, excesso de gordura, diminuindo 

de forma significativa a aceitação do produto (Suframa, 2003). 

 Neste contexto, os piscicultores do município têm utilizado preferencialmente as 

rações extrusadas em relação às peletizada, a exceção dos produtores de tambaqui em canais 

de igarapé, em função dos custos menores, porém em longo prazo os prejuízos podem ser 

maiores. Segundo Ono (1998), a ração extrusada apresenta uma série de vantagens, como: 

flutuar, o que garante melhor controle e facilita a alimentação dos peixes, evitando 

desperdícios, além do tambaqui e das outras espécies amazônicas criadas preferirem rações 
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que flutuam, pois se alimentam na superfície ou facilmente se adaptam; alta estabilidade em 

água garantindo baixa perda de nutrientes por lixiviação; melhor eficiência alimentar; menor 

prejuízo a qualidade de água, e, portanto, melhor retorno econômico. 

 As freqüências com que os peixes são alimentados influenciam os resultados de 

produção. O tambaqui cresce mais rápido e com melhores taxas de conversão alimentar 

quando o total de alimento oferecido é dividido em duas porções diárias (Roubach, 2002).  

Esta prática tem sido adotada por boa parte dos produtores no município de Rio Preto da 

EVA, a exceção dos produtores de tambaqui em canais de igarapé, que fazem o arraçoamento 

uma vez ao dia, possivelmente pelo baixo poder de mão de obra dos pequenos proprietários. 

Na Bacia do rio Cubatão do Norte/SC, 68,8% dos produtores também alimentam seus peixes 

duas vezes ao dia (Aquino e Gonçalves, 2007).  

 Neste estudo foi verificado que na maioria das propriedades não foram executadas 

biometrias dos peixes para o cálculo percentual da ração mensal. Entre os produtores do 

município a prática mais comum foi à alimentação à vontade (at libidum) e a quantidade de 

ração é distribuída até cessar a movimentação dos peixes, quando estão saciados. Porém este 

tipo de manejo é considerado impróprio, pois não há controle adequadamente da alimentação, 

podendo sobrar ou faltar (Roubach, 2002).  

 A variação de qualidade da água de produção e dos efluentes da piscicultura pode ser 

influenciada por diversos fatores, entre eles as variáveis de manejo, como a alimentação 

utilizada nas pisciculturas (Tacon. & Jackson, 1985; Boyd, 2003). Existe uma relação direta 

com o fornecimento de alimento e a densidade estocagem de peixes utilizados. À medida que 

aumenta às densidades de estocagem ou a biomassa, o aporte alimentar também aumenta.   
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 Geralmente, o alimento não consumido, e a excreção (fezes, urina, e metabólicos da 

respiração) dos peixes são os contribuintes mais expressivos para a carga poluente, sob a 

forma de matéria orgânica e os sólidos em suspensão (Beveridge et al. 1997). A degradação 

da ração não consumida e os produtos metabólicos dos peixes concentram os teores da 

amônia nas águas de descartes (Kubitza, 2003) e também podem ocorrer quedas nos níveis de 

oxigênio dissolvido pela decomposição de matéria orgânica acumulada, por processo de 

respiração microbiana e da nitrificação (Jamu & Piedrahita, 2002). Boyd (2003) descrevem 

altas concentrações de fósforo total e sólido totais em suspensão em criações de catfish com 

altas taxas de arraçoamento.  

 Em termos gerais o aumento das taxas de alimentação aumenta a produção de peixes 

de forma linear, enquanto a qualidade de água diminui exponencialmente. A correta 

quantidade de ração a ser oferecida depende da temperatura da água, espécie e tamanho dos 

peixes, tipo e qualidade da ração (Pereira Filho et al. 2008).  

 Especificamente no caso do tambaqui, Izel & Melo (2004) relataram quatro fases 

distintas de arraçoamento para a espécie criada em viveiros escavados no Amazonas: a 

primeira, chamada de recria, até 100gr, quando os peixes são alimentados com consumo 

espontâneo, quatro vezes ao dia e nas fases seguintes de engorda, vai dos 100 a 800 gr com 

3% da biomassa, 02 vezes/dia; dos 800 a 1000gr com 2% da biomassa, 02 vezes/dia, e acima 

de 1000gr com 1,5% da biomassa, 01 vez/dia. Em barragens, Melo et al. (2001), definiram na 

fase de recria 4 refeições/dia, com o consumo diário variando de 5 a 10% da biomassa, e na 

fase de engorda, os animais são alimentados 02 vezes ao dia, com o consumo variando de 1 a 

5% da biomassa. Os mesmos valores de arraçoamento foram verificados para a criação em 
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tanque rede, dependendo do nível de oxigênio dissolvido da água onde são criados (Gomes, et 

al. 2006).  

 As rações fornecidas aos peixes devem ser balanceadas de modo a suprir suas 

necessidades nutricionais. Para peixes onívoros como o tambaqui, a recomendação é de usar 

ração com teor de proteína de 34% na fase de recria e com 28% na fase de engorda (Melo et 

al., 2001; Izel & Melo, 2004; Araujo-Lima & Gomes, 2005; Gomes, et al. 2006). Neste 

trabalho foi verificado que a maioria dos produtores desconhece o significado do teor de 

proteína (visto o alto percentual de respostas sem informações), além disto, na fase de recria 

usam com freqüência rações com 36% de proteína. 

 Como a disponibilidade é grande de rações no mercado, muitas vezes os produtores 

menos esclarecidos podem estar comprometendo parte da viabilidade econômica e ambiental, 

comprando rações mais baratas ou inadequadas. Quanto maior o nível de proteína da ração, 

maior a concentração de compostos nitrogenados Bezerra (2000) estudou os efeitos da 

redução de níveis protéicos, em juvenis de tambaqui e a excreção de amônia total diminuiu 

28,4% quando o teor protéico foi reduzido de 25% para 20%, sugerindo uma estratégia 

alternativa para diminuição do impacto ambiental em sistemas de cultivo intensivo do 

tambaqui.  

 A piscicultura teve um grande crescimento com o acesso à ração extrusada, trazendo 

melhoria no manejo alimentar e nutrição dos peixes. Entretanto, os produtores afirmam que os 

altos custos das rações têm diminuído as margens de lucro, levando à procura de alimentos 

alternativos para os peixes (Castellani & Barrella, 2005). Neste contexto, foram verificados 

que aproximadamente 40% dos produtores em Rio Preto da Eva/AM, fazem uso da 
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complementação alimentar, empregando principalmente frutos e macaxeira in natura, 

enquanto que 60%, exclusivamente usam com ração.  

 No Vale do Ribeira/SP em 2001, 30% dos proprietários tratavam os peixes à base de 

frutas (bananas, goiabas e muitas outras) e resíduos de horta (verduras, abóboras) e raízes 

(mandioca e inhame). Outros 39% utilizam uma mistura destes produtos e ração, enquanto 

que 31% utilizam somente ração (Castellani & Barrella, 2005). Em 2007, no mesmo local, 

96% dos produtores utilizavam rações e destes, 25% utilizam alimentos alternativos para 

complementar a alimentação, como: resíduos, farelos de arroz, pães, bananas, mandiocas, 

plantas aquáticas (Corrêa et al. 2008).  

 De um modo geral, os peixes comem qualquer fruto que cai na água (Kubitzki & 

Ziburski, 1994) e o aproveitamento de produtos naturais da Região Amazônica para o 

tambaqui tem sido estudado há algum tempo (Saint-Paul et al. 1981; Mori-Pinedo, 1993; 

Roubach & Saint-Paul, 1994, Oliveira et al. 2006; Oishi, 2007; Anselmo, 2008). Entretanto, 

os resultados alcançados têm sido pouco conclusivos e há pouca informação sobre a 

viabilidade da utilização de tais itens alimentares como ingredientes na formulação de dietas, 

em função de: a disponibilidade de subprodutos regionais no tempo integral do ciclo 

produtivo; sazonalidade; distribuição não-uniforme das espécies florestais; difícil acesso; 

elevado preço de mercado de determinados produtos; eficiência nutricional e aproveitamento 

desses produtos pelos peixes, de modo que resultem em boa produtividade sem comprometer 

o ambiente (Corrêa et al. 2008).  
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4. O manejo dos tanques. 

 O manejo e preparo de viveiros é uma prática comumente utilizada na aqüicultura 

(Boyd & Tucker, 1998). A adubação é recomendada para a manutenção de fito e zooplâncton 

que servirão de alimento aos peixes e a calagem paracorrigir o pH e aumentar alcalinidade, 

promovendo umasolução tampão paraevitar alterações bruscas na qualide de água (Kubitza, 

2003).  

 Conforme pocotes de produção definidos por Melo et al. (2001); Izel & Melo (2004) o 

manejos de barragens e viveiros escavados são etapas fundamentais realizadas anualmente e 

consistem em: limpeza do fundo e lateral; exposição ao sol por uma semana; e correção da 

acidez (calagem) com cal virgem (02 ton./ha/ano antes do primeiro cultivo e 01 ton./ha/ano 

nos anos seguintes) ou com calcário agrícola (04 ton./ha, no primeiro ano e 02 ton./ha/ano nos 

anos subseqüentes); fertilização (uréia - 20kg/ha/ano e super fosfato triplo – 60kg/ha/ano); e 

abastecimento.    

 Neste estudo, a calagem e a fertilização fizeram parte do ciclo produtivo em pelo 

menos em parte das pisciculturas. E as taxas médias e as freqüências utilizadas apuradas 

ficaram fora das indicações de Melo et al. (2001) e Izel & Melo (2004), sendo mais que o 

dobro na fertilização (no caso super fosfato, já que o uso de uréia não foi mencionado pelos 

entrevistados), metade de calcário agrícola, 300 kg acima de cal virgem e realizadas em até 

freqüências mensais. Segundo o depoimento de alguns proprietários altas taxas de cal virgem 

têm se utilizadas no intuito de eliminar dos viveiros e tanques peixes indesejáveis, 

normalmente predadores com traíras, espécie proibida pela legislação presente, como a 

tilápia. No caso do uso do adubo orgânico, os piscicultores neste estudo ficaram muito 
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próximos as recomendações da EMATER (2000), que são de 1500 a 1200 kg/ha/ano, 

respectivamente esterco de bovinos e suínos na manutenção dos tanques.   

 Entretanto, a adubação e consequente produção de plâncton podem causar efeitos 

negativos: na qualidade da água, como grandes oscilações nas concentrações de oxigênio 

dissolvido, dióxido de carbono e amônia; e nos efluentes, afetando significativamente a 

quantidadede fósforo e nitrogenio, que são potencialmente impactantes ao ambiente. Estudos 

com o tambaqui têm mostrado que a fertilização pode ser excluída tanto na recria (Dias, 

2005), como na engorda do tambaqui em viveiros escavados (Gomes & Silva, 2009), 

diminuindo em 2-4% os custos totais da produção e contribuindo para melhor a qualidade dos 

efluentes liberado pelas pisciculturas, principalmente os níveis de compostos fosfatados.   

 Para Boyd & Tucker (1998) não mais que 25 a 30% de nitrogênio e fósforo aplicados 

em fertilizações são aproveitados pelos peixes, o restante se perde no meio. Neste sentido, os 

piscicultores que produzem sem levar em conta os novos conhecimentos fundamentados pelas 

pesquisas, não estariam contribuindo para a sustentabilidade econômica e ambiental da 

atividade no município. 

 

5. O controle de qualidade de águas e efluentes. 

 Apesar de ser uma atividade economicamente já consolidada, hoje a piscicultura 

encontra-se diante do desafio de moldar-se ao conceito de sustentabilidade, principalmente na 

preocupação com a interação entre aqüicultura e o ambiente (Tiago & Gianesella, 2003). 

Então o produtor deveria conhecer o perfil da água de abastecimento e da produção, bem 

como a dinâmica de um corpo d‟água que interage com os fatores abióticos e bióticos e de 

como isto influencia o bem estar do peixe, a produção, a viabilidade econômica e ambiental 
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(Kubitza, 2003). Entretanto, a maioria dos sistemas de cultivo implantados no Brasil não são 

monitorados adequadamente sob o ponto de vista qualitativo e quantitativo de suas águas e 

efluentes (Assad & Bursztyn 2000).  Este estudo confirma esta realidade entre os piscicultores 

de Rio Preto da Eva, pois a maioria não realiza controle de qualidade da água e dos efluentes, 

a exceção dos produtores mais tecnificados e capitalizados, como os criadores de tambaqui 

em sistemas mistos (barragem/viveiro). Entre estes, existem produtores utilizando 

alternativas, como bacia de sedimentação ou filtro de areia, antes de liberar os efluentes. Outra 

realidade preocupante é que na maioria dos cultivos de peixes as descargas com excesso de 

detritos ocorrem diretamente no corpo receptor, sem um tratamento prévio (Proença & Neto, 

2000). Os produtores do município, preferencialmente efetuam o lançamento dos efluentes 

diretamente dentro de corpos receptores (igarapés ou rio).  

 Os efluentes da aqüicultura normalmente são considerados com pouco impactantes 

(Assad, & Bursztyn, 2000), porém em algumas condições, estes apresentam altas 

concentrações de compostos e metabólicos (como compostos fosfóricos, nitrogenados e 

amônia); elevados teores de matéria orgânica, sólidos totais em suspensão e aumento da 

turbidez; altos níveis de DBO e DQO, baixos teores de oxigênio dissolvido; altos teores de 

clorofila-a; agentes patogênicos (como Salmonella , Staphylococcus aureus e coliformes 

totais e fecais) e odores desagradáveis, o que tornam a aqüicultura uma atividade 

potencialmente de risco ambiental (Assad, & Bursztyn, 2000; Jamu & Piedrahita,. 2002; 

Barroncas, 2005; Dias 2005; Gomes & Silva, 2009).  

 Vários estudos mostram que os efluentes da piscicultura causam deterioração da 

qualidade da água; alteração dos teores de nutrientes, mudança das características abióticas e 

conseqüentemente induzindo a um desequilíbrio dos componentes bióticos, prejudicando 
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algumas e favorecendo outras (Lu & Wu, 1998; Karakassis et al., 1998; Galope-Bacaltos et 

al. 1999; Karakassis et al., 2001; Mirto et al., 2002; Machias et al. 2004).  

 Os igarapés da região amazônica são considerados ambientes biologicamente estáveis 

(Walker, 1990), e devido ao tamanho e volume de água normalmente pequenos, são 

considerados muito vulneráveis aos impactos antrópicos (Junk, 1983; Sioli, 1984). Waltrik 

(2007) estudando criações de matrinxã em canais de igarapé, na proximidade de Manaus/AM, 

verificou impactos pontuais na qualidade da água e na hidrologia. 

 Também foi verificada entre os produtores do município a freqüente prática, entre de 

lançar os efluentes para outros tanques de cultivo próximos por sistemas de derivação, o que 

pode comprometer a renovação de água dos viveiros e prejudicar qualidade da água de 

produção (Kubitza, 2003)  

 A drenagem dos viveiros ao final do cultivo é a pratica normalmente associada à 

atividade de despesca. Ao remexer com o fundo viveiro através da passagem da rede, da 

entrada de pessoas e a concentração dos peixes da rede, a despesca faz com que a quantidade 

de sólidos em suspensão aumente significativamente na água do viveiro e conseqüentemente 

há liberação da maior quantidade de efluente da piscicultura (Campos, 2007). Pesquisas 

indicam que a DBO5 e sólidos em suspensões totais, são maiores na água de drenagem do que 

na água de renovação, e que a maior concentração de poluentes se encontra nos últimos 20% 

do efluente (Auburn University, 2004).   

 Neste trabalho, as taxas de drenagens usadas para fazer a despesca, variaram 

principalmente entre 50 e 75% e em alguns casos, principalmente entre os produtores de 

tambaqui com sistemas de viveiros escavados, que pela facilidade de manejo da água, chegam 

praticamente esgotar o viveiro para fazer a despesca.  
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 Em Dourados/MS, a maioria dos viveiros é drenada apenas uma vez ao ano (Campos, 

2007), tempo muito próximo com as freqüências de drenagens praticadas pelos produtores do 

município. A predominância foi entre 10 e 12 meses, quando termina o ciclo de produção, 

portanto, quanto menor o ciclo de produção, maior freqüência de drenagens. Em termos 

ambientais, impacto se agrava quando a drenagem é repetida diversas vezes no ano, por 

exemplo, a carga advinda da drenagem de um viveiro esgotado duas vezes ao ano é quase 

igual à gerada por ano contínuo de renovação de água (2% ao dia) nos viveiros (Auburn 

University, 2004).  

 

6. Os parâmetros de produção. 

 A produção do tambaqui tem sido realizada em sistemas extensivos, semi- intensivo e 

intensivo (Araujo-Lima & Goulding, 1998). Nos extensivos, o homem interfere o mínimo 

possível no sistema, os peixes em baixa densidade alimentam se naturalmente no corpo d‟ 

água, gerando baixa produtividade, dificilmente ultrapassa 400 kg/ha/ano. Nos semi-

intensivos, o homem interfere em alguns fatores como: controle de predação, presença de 

prática de adubação, calagem, alimentação artificial, manutenção de densidade correta e a 

produtividade que pode chegar a 10 ton./ha/ano. Já nos intensivos os fatores de produção são 

extremamente controlados pelo homem e caracteriza-se por apresentar densidade alta, 

alimentação artificial exclusivamente à base de rações balanceadas, necessidade de alto fluxo 

de água e produtividade elevada, podendo ultrapassar 90 kg/m
3
/ano. 

 A piscicultura realizada no município de Rio Preto da Eva se enquadra nestes três 

tipos de piscicultura. Porém pelo predomínio das características, mostram que as maiorias das 

pisciculturas visitas se encaixam sistemas de criação semi-intensivo. 
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 A taxa média densidade de estocagem estimada na engorda do tambaqui pelos 

produtores no município (0,98 peixes/m
2
) é considerada ideal, pois normalmente a capacidade 

de suporte fica em torno de 1,0kg de peixe por m
2
, característico da piscicultura semi-

intensiva.  

 Na comparação dos sistemas de produção, os produtores em viveiros escavados usam 

densidades levemente superiores (1,2 peixes/m
2
) aos outros sistemas de produção, isto é 

possível justamente porque neste tipo de tanque a variações menores na qualidade de água 

(Izel & Melo 2004). Segundo a revisão apresentada por (Araujo-Lima & Gomes, 2005) a 

densidade de estocagem do tambaqui em diversas regiões tem variado de 0,2 a 1,0 peixes/m
2
. 

Em tanque rede, a criação em lagos de várzea da Amazônia, também apresentou bons 

resultados com densidade de 50 peixes/m
3 

(Gomes et al. 2006). Porém em canais de igarapé 

com 10/m
3
 não mostrou bons resultados, sendo preferível o cultivo de matrinxã, que 

apresentou produção significativamente maior que a do tambaqui (Arbeláez-Rojas et al. 

2002).  

 O tempo de um ciclo de produção varia em função do tamanho que o peixe é colocado 

para engorda e também é definido pelo desejo do produtor em querer negociar a safra. No Rio 

Preto da Eva foi verificado um tempo mínimo de 3,6 meses de cultivo em produtores que 

vendiam o peixe pequeno (aproximadamente 350gr) e de até 18 meses, quando vendia o peixe 

com mais de 2,5 kg. O tempo médio dos cultivos e o peso final foram semelhantes entre os 

diferentes sistemas de produção do tambaqui. Em geral após 8,5 meses de criação os peixes 

cresceram até 1,25kg. 

 Estudos mostram que em barragens, segundo Melo et al. (2001) depois de 10,5 meses 

de cultivo, um tambaqui de 100gr atingiu 3,05kg. Em viveiros escavados, em 07 meses de 
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cultivo, iniciando com 55gr, alcançou 1,1kg (Gomes & Silva, 2009) e 08 meses de criação, 

sendo a engorda iniciada com 100gr, os peixes chegaram a 1,8kg (Izel & Melo, 2004). Em 

tanque rede, iniciando com 50 gr e após 8 meses o tambaqui atingiu 950gr (Gomes et al. 

2006).  Em canal de igarapé, após 6 meses, iniciando com 86gr cresce 217gr, em função da 

alta densidade (Arbeláez-Rojas et al. 2002) Geralmente quando peixe atinge mais de 1,5kg 

em 08 meses de cultivo, as taxas de estocagem são menores, em torno de 0,5 peixe/m
2
 (Filho, 

2007).  

 Normalmente a mortalidade de peixes é maior na fase de recria do que na engorda 

(Araújo-Lima & Gomes, 2005). Em pisciculturas de barragens, viveiros escavados, tanques 

rede e canais de igarapé foram obtidos respectivamente 100, 95, 97 e 96% de sobrevivência, 

mostrando que a espécie se adapta muito bem a estes sistemas de criações (Melo et al. , 2001; 

Arbeláez-Rojas et al. 2002; Izel & Melo, 2004; Gomes et al. 2006; Gomes & Silva, 2009). 

Neste trabalho, foi observada uma taxa média de mortalidade variando de 17 a 21%. Levando 

em conta a falta de experiência e condições técnicas de muito produtores, estes valores podem 

ser considerados baixos.  

 A produtividade do tambaqui na região Norte tem sido alta. Em Rondônia, a 

produtividade, quando em piscicultura de barragens, a produção gira ao redor de 7 a 8 

ton./ha/ano quanto, em sistemas de viveiros escavados, são produzidos mais de 10ton./ha/ano 

(Filho, 2007). No Amazonas a situação é inversa, em torno de 7,5 ton./ha/ano em viveiros 

escavados (Izel & Melo, 2004) e 10 ton./ha/ano (Melo et al. 2001) em barragens. No Sudeste 

(Ferrari et al. 1991) e Nordeste (Silva et al. 1980), as produções foram semelhantes as 

verificadas na região Norte, porém os peixes cresceram menos. Em tanque rede a produção no 
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Amazonas 46,8 kg/m
3
 (Gomes et al. 2006) e canal de igarapé 2,72kg/m

3
 (Arbeláez-Rojas et 

al. 2002).   

 A produtividade média do município (9,8 ton./ha/ano) é considerada alta e talvez 

esteja super estimada, em função de ocorrer uma variação muito grande entre os dados 

obtidos pelas entrevistas (2,25 a 24 ton/ha/ano). Em sistemas intensivos do Vale do 

Ribeira/SP a produção média do ano de 2003 foi de 10ton./ha e nos semi-intensivo foi de 3,5 

ton./ha (Castelani & Barrella, 2005). Em 2006-2007, a produtividade declarada variou de 2 a 

15 ton./ha/ano, com média de 7,3 ton./ha/ano (Corrêa, et al. 2008). 

 Levando em conta a produtividade média estimada e a área total alagada dos 

piscicultores entrevistados neste trabalho, chegou-se a uma produção total de 2658,05 

ton./ha/ano para o município. Entretanto, tomando com base a área alagada do município 

cadastrada no IDAM em 2007 (420ha), a produção total giro em torno de 4116 ton./ha/ano.

 Na comparação os sistemas mistos compostos por barragens e tanques escavados 

foram os mais produtivos, entretanto, os valores médios foram muito próximos entre si. As 

produtividades dos produtores do município foram semelhantes quando comparados aos 

dados apresentados citados anteriormente para os sistemas de produção, entretanto as criações 

de tambaqui em canais de igarapé apresentaram produtividade superior, provavelmente em 

função da baixa densidade utilizada pelos produtores no município.  

A conversão alimentar é um parâmetro zootécnico importante, porque determina a 

quantidade de ração que deve ser fornecida a um peixe para formar 01kg de biomassa, além 

de ser um indicador do aproveitamento da ração, também fornece um indicador de preço de 

venda do pescado produzido.  
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A baixa conversão alimentar e eficiência alimentar, causada pela má qualidade dos 

produtos utilizados na fabricação da ração são causadores do aumento da carga dos poluentes 

de águas de efluentes da piscicultura (Tacon & Jackson, 1985). Algumas rações comerciais 

feitas à base de farinha de peixe têm altas concentrações de fósforo, na forma de fosfato de 

cálcio, que não são absorvidos pelos peixes e são descartados posteriormente nas águas pela 

excreção (Jahan et al. 2003). Rações com altas taxas de proteína e baixa digestibilidade 

também podem gerar águas residuais com taxas elevadas de compostos nitrogenados (Tacon 

& Jackson, 1985). O fósforo e o nitrogênio desempenham papel na produção das águas 

naturais, regulando o crescimento de algas, fitoplâncton e plantas aquáticas (Esteves, 1998) e 

normalmente estão relacionadas aos “blooms” de algas, que consomem grandes quantidades 

de oxigênio, levando até elevadas mortalidades de peixes (Beveridge et al. 1997). 

 Nas pisciculturas do município a conversão média foi baixa (1,49) e na comparação 

dos sistemas variou de 1,4 a 1,64. Levando em consideração o custo da ração a R$ 1,50, 

podemos aferir que para tirar somente o valor gasto em ração, o preço mínimo de venda dos 

peixes seria de no mínimo de R$ 2,24. 

 Os valores de conversão alimentar para o tambaqui no Amazonas variam de 1,2 em 

sistemas de viveiros escavados, 1,5 em criações de barragens e 1,8 para cultivos em tanque 

rede e canal de igarapé (Melo et al. , 2001; Arbeláez-Rojas et al. 2002; Izel & Melo, 2004; 

Gomes et al. 2006). Na região Sudeste, foi de 1,92 (Ferrari et al. 1991) e no Nordeste, 2,8 

(Silva et al. 1980). Esta variação depende principalmente do tipo e da qualidade do alimento 

disponibilizado aos peixes (Tacon & Jackson, 1985).   
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7. Infra-estrutura das pisciculturas.  

 Qualquer produção que queira evoluir e cresce necessita ter uma infra-estrutura básica 

para dar apoio a todos os processos serem elaborados e desenvolvidos durante o ciclo 

produtivo. Neste sentido os produtores ainda deverão buscar alternativas para melhorar estas 

condições, principalmente no que diz respeito à energia elétrica e vias de escoamento da 

produção, através da articulação com os poderes públicos, estaduais e municipais.  

 Na questão de energia elétrica, muitos produtores devem ter sido atendidos pelo 

programado Governo Federal “Luz para Todos”, desta forma poderão guarda melhor 

insumos, produtos e o próprio peixe para comercialização ou consumo. Quanto às vias de 

escoamento de produção, o problema se agrava principalmente no período chuvoso, quando 

muitos produtores, principalmente aqueles que moram em ramais de terra distantes da sede do 

município tem prejuízos maiores, para deslocamento de compra de insumos, alevinos e a 

comercialização. 

 O carro para efetuar a comercialização do pescado produzido e fazer o transporte de 

insumos é de fundamental importância. Também poderia facilitar a abertura de uma linha de 

crédito, porém poucos possuem. Isto dá uma idéia da falta de capitalização de alguns 

proprietários  

 Uma característica observada entre os piscicultores entrevistados é de não solicitarem 

financiamentos para a produção, 92% iniciaram suas atividades sem qualquer tipo de 

financiamento ou crédito. Além disto, o crédito, apesar de existente e disponível, em função 

das exigências burocráticas de garantia, muitas vezes é inacessível. Quando o fazem, 

normalmente recebem respostas negativas, o que pode explicar o número reduzido de 

empreendimentos com algum tipo de financiamento na região deste estudo. Os produtores de 
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tambaqui em viveiros escavados foram os que mais foram beneficiados com linhas de crédito, 

talvez em função do alto valor que a construção deste tipo de recinto de criação necessite, em 

torno de R$ 30.000,00/ha construído, segundo Izel & Melo (2004)  

 Nas pisciculturas do Alto Taquari/MT, cerca de 90% dos piscicultores não utilizaram 

financiamento para iniciar na piscicultura. Normalmente são os grandes proprietários e os 

piscicultores que trabalham com a produção de alevinos e juvenis que solicitaram linhas de 

créditos para efetuar pagamento de instalações de tanques com custo médio de UU$ 8.000,00 

(Rotta, 2004),. 

 No Rio Preto da Eva, a maioria dos produtores estava otimista com o cenário da 

piscicultura achando valer a pena um maior investimento, principalmente quando realizada 

concomitantemente com a utilização de tecnologia. Sendo assim, 66,7% faziam planos de 

expansão da atividade dentro do prazo de três anos, sendo previsto um aumento 

aproximadamente de 55% (150ha) da área total de produção.  

 Nos produtores com barragens poderá haver um aumento de 141% (46,8ha), nos 

viveiros escavados ampliação de 110% (15,1ha), os sistemas mistos estimaram aumento de 

27% (38,5ha) e os com canais de igarapé acréscimo de 419% (1,3ha). Entre o total de 

entrevistados, 33,7% não pretendem expandir a produção por julgarem ter baixo retorno 

econômico à piscicultura. Rotta (2004), não encontrou um panorama tão otimista assim na 

região do Alto Taquari/MT, 63% dos piscicultores não pretendiam expandir a atividade.  

 

8. A comercialização nas pisciculturas. 

 A comercialização dos produtos é uma etapa de suma importância, pois a venda 

garante a renda. Apesar disto os piscicultores encontram condições desfavoráveis para 
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comercialização da sua produção, pois apesar da tecnologia de criação de peixes já estar 

desenvolvida, o elo de distribuição da cadeia produtiva se apresenta enfraquecido no Estado e 

isto ocorre porque as atividades empresariais dirigidas à industrialização e à comercialização 

de peixes vêm se desenvolvendo de forma modesta, quase incipiente, se comparadas com o 

ritmo registrado em outras regiões do Brasil (Ono, 2005),  

 Além disto, a falta de infra-estrutura pelo qual passam alguns produtores, como falta 

de eletrificação, estradas, carro para entrega, e balança (esta fundamental em várias etapas do 

processo produtivo, como biometria dos peixes e pesagem de rações) dificultam ainda mais. 

Então a melhor escolha para muitos produtores da região é efetuar a comercialização 

diretamente na sua propriedade, como já vem sendo feito pela maioria dos produtores do 

município. Mesmo assim, com as dificuldades, a maioria dos produtores acha que vendem 

fácil sua produção.  

 Outro fator importante na comercialização é que somente os grandes piscicultores 

conseguem obter firmar contratos de fornecimento com supermercados, frigoríficos, grandes 

hotéis, restaurantes e cozinhas industriais, em função de ter peixes em escala e qualidade, 

garantindo melhores preços em relação aos pequenos produtores. Isso vem ocorrendo com 

alguns grandes produtores que criam tambaqui em sistemas mistos (barragem/escavado) no 

município de Rio Preto da Eva. Os demais passam por dificuldades com a falta de 

competitividade do seu produto num mercado cada vez mais exigente (Rotta2004) e a 

alternativa é a venda para atravessadores ou intermediários, pratica comumente realizada 

entre os produtores analisados. Outra saída para comercialização são as feiras, onde 

tradicionalmente a população tem comprado o pescado, mas há muitas perdas e depreciação 

da qualidade do pescado em função dos locais muitas vezes inapropriados, a temperatura alta 
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na região Norte e o longo tempo que o peixe fica exposto na venda, reduzindo o preço do 

produto. 

 Outra observação é variação de preço pescado, que depende basicamente da época do 

ano. No período da cheia e de defeso, há baixa disponibilidade de peixe oriunda da pesca, 

provocando acréscimo significativo do preço. Neste trabalho a variação do preço mínimo para 

máximo foi de 55,5%, em torno de R$ 2,00 por quilo de peixe, sendo o primeiro semestre do 

ano o melhor período para vender, segundo grande maioria dos entrevistados. 

 Levando em conta a produção média e a área de produção do município, chegaríamos 

a uma produção total de 2.684286,4 kg/ano de pescado em um ano. Com valor médio de 

R$4,80, totalizaria um volume total de R$ 12.884.574,70 arrecadados somente no município.   

  

9. Os principais problemas dos produtores. 

 Os principais problemas e restrições da piscicultura na região Norte, são semelhantes 

ao panorama brasileiro: deficiência da assistência técnica; disponibilidade de larvas e juvenis 

com qualidade; regulamentação ambiental restritiva e qualidade de água; doenças e sanidade; 

ausência de linhas de crédito (Queiroz et al, 2002). 

 Segundo Ono (2005) as principais dificuldades ao desenvolvimento da piscicultura na 

região são: relativa abundância nos estoques pesqueiros naturais; carência de informações 

sobre as cadeias produtivas; descontinuidade das políticas públicas; isolamento regional que 

dificulta o transporte e comercialização em muitas regiões do interior; deficiência de 

assistência técnica e extensão para os produtores rurais desde a produção até a 

comercialização; falta de caracterização de microrregiões nos estados com potencial para a 

piscicultura.   
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 Comparando estas informações com as citações dos problemas relatados pelos 

produtores de Rio Preto da Eva, é possível notar que vários problemas e restrições 

identificados citado pelos autores ainda permanecem sem solução. Entre eles destacam-se: 

falta de assistência técnica, falta de fornecimento de energia, vias de transportes (estradas) 

adequados, preço do alevino (pirarucu e matrinxã), licenciamento ambiental (IPAAM e 

IBAMA), falta e dificuldade de obtenção de crédito e preço de ração.  

 Entre os produtores do município, uma questão tem grande prioridade e chama 

atenção por ser a mais mencionada em relação aos problemas enfrentados é a assistência 

técnica. De um modo geral, no Brasil interior ocorre este problema a falta de assistência 

técnica aliada à baixa utilização de ração comercial faz com que muitos produtores tenham 

baixa produtividade em seus tanques, comprometendo a qualidade da produção e a própria 

viabilidade da atividade (Prochmann & Michelis, 2003). Esta pode ser a causa de grande 

quantidade de produtores se encontram fora de atividade. 

Para reverter esse quadro, é necessário atuar nos vários elos da cadeia produtiva, 

aumentando a rentabilidade da piscicultura no Estado a partir do aumento da produtividade, 

garantindo crédito e compra da produção. O aumento da produção implica obrigatoriamente 

na capacitação do produtor, na disponibilidade de insumos e equipamentos de melhor 

qualidade, no aperfeiçoamento da extensão rural e na difusão de tecnologias mais apropriadas 

para o cultivo no Amazonas.  

    

10. Recomendações para implementação de BPM nas pisciculturas. 

 A sustentabilidade ambiental dos sistemas de produção pode ser melhorada por meio 

da implantação das Boas Práticas de Manejo e seguindo Código de Conduta da Piscicultura 
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Brasileira. Considerando como exemplo as características da piscicultura no município de Rio 

Preto da Eva/AM as principais práticas para criação do tambaqui de forma ajudar promover a 

sustentabilidade ambiental da atividade são: 

      

Ações institucionais: 

1. Recadastrar todos os produtores e unificar os cadastros dos órgãos (IPAAM, IDAM e 

SEPA/SEPROR); 

2. Elaborar de um Plano Controle Ambiental para o desenvolvimento planejado da 

atividade no Amazonas; 

3. Elaborar um zoneamento ecológico-econômico, a fim de não comprometer a capacidade 

de suporte dos recursos hídricos, nos principais pólos piscicultores do Amazonas; 

4. Criar um mapa de aptidão para a atividade da piscicultura em diferentes sistemas de 

produção no Amazonas; 

5. Promover qualificações dos técnicos de extensão rural no Amazonas;  

6. Promover cursos de capacitação aos piscicultores e estudantes através dos órgãos 

incentivadores desta atividade no Estado (IPAM, IDAM e SEPA/SEPROR) e de 

instituições de pesquisas (INPA, UFAM, outras); 

7. Promover o incremento da cadeia produtiva através de ações do Governo Federal, 

Estadual e Municipal como: fornecimento de energia elétrica, manutenção de vias 

publicas (estradas e ramais), instalação de fábrica de gelo, de rações; de processamento 

de peixes, de pontos de comercialização, de pontos de distribuição de larvas e alevinos, 

cursos técnicos no interior do Estado;  
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8. Divulgar, promover e implementar legislação específica da piscicultura no Estado do 

Amazonas; 

9. Divulgar, promover e implementar o Código de Conduta da Piscicultura Brasileira e as 

Boas Práticas de Manejo na Piscicultura.  

 

Ações dos piscicultores:  

i.      Observar a legislação pertinente, federal, estadual e municipal; 

ii.       Cadastrar-se no órgão competente e obter a licença de criação; 

iii.     Utilizar e proteger adequadamente os recursos hídricos, evitando a construção 

em locais ecologicamente sensíveis, como áreas de proteção ambiental, 

declividade acentuada, áreas sujeitas à inundação;  

iv.       Construir tanques de criação em áreas previamente degradadas; 

v.       Construir os tanques de criação durante a estação seca; 

vi.     Construir em áreas que possuem desnível vertical que possibilite o fluxo de 

água por gravidade; 

vii.    Instalar tanques rede em áreas com: boa qualidade de água, profundidade 

adequada, sem movimentação de embarcações e com predadores de grande porte; 

viii. Instalar sistemas de canais de igarapé com os seguintes cuidados: desmatar o 

mínimo possível, limpar a área, colocar sacos de ráfia com uma mistura de areia, 

argila e cimento para evitar erosão, cercar a área e não interromper a migração de 

peixes,  
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ix.       Evitar a erosão dos tanques, como por: construir com pouca inclinação, bem 

compactados, plantio de gramíneas; proteções laterais em tanques, proteger saídas 

de tubos de drenagem e evitar acesso de animais (bovinos e eqüinos) 

x.         Proteger a água de abastecimento (nascentes igarapés e canais); 

xi.     Fazer canaletas de abastecimento e drenagem com pouca inclinação, para 

reduzir a velocidade da água; 

xii.        Manter canaletas de abastecimento e drenagem sempre com vegetação; 

xiii.  Evitar que tanques de criação fiquem vazios por períodos prolongados, 

evitando rachaduras; 

xiv. Verificar a necessidade de fertilização, e conforme o caso eliminar esta prática;  

xv.    Fazer a calagem com taxas recomendadas (calcário dolomítico de 1500 a 

3000kg/ha, cal virgem 1100kg/ha) com tanque de criação seco, e após aplicação 

do produto, encher com 10 – 15 cm de água e deixar ao sol por 05 dias; 

posteriormente abastecer o tanque;  

xvi. Não realizar as práticas de fertilização, calagem, ou a aplicação de produtos 

químicos em sistemas de canais de igarapé e tanque rede; 

xvii. Não remover ou drenar a aguado viveiro no mínimo 72hrs após a aplicação de 

produtos; 

xviii. Monitorar a qualidade de água de abastecimento e efluentes; 

xix. Reduzir a taxa de renovação de água ao mínimo indispensável; 

xx.      Fazer o ciclo de produção em duas fases: recria e engorda;   
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xxi. Povoar tanques de criação com densidades adequadas com a capacidade de 

carga do ambiente, (na recria - 10 peixes/m
2
 e na engorda - entre 0,5 e 1 

peixes/m
2
); 

xxii. Aclimatar os alevinos antes da soltura; 

xxiii. Usar a ração comercial balanceada e extrusada;  

xxiv. Usar rações com teor de proteína, variando de 34 a 28%; 

xxv. Fornecer ração em pelo menos duas porções diárias, preferencialmente manhã 

e final da tarde;   

xxvi. Evitar alimentar os peixes quando a qualidade de água estiver inadequada  

xxvii. Fornecer ração de forma controlada, preferencialmente por taxas de 

arraçoamento (condizente com o tamanho dos animais), calculada com base no 

peso total de peixes;  

xxviii. Adequar o tamanho do pellet da ração ao tamanho dos peixes; 

xxix. Condicionar os peixes ao local de alimentação, espalhando a ração em uma 

área do tanque de criação; 

xxx. Fazer biometrias mensais, para acompanhar o crescimento do peixe e calcular o 

peso médio do peixe; 

xxxi. Realizar a drenagem para despesca lentamente e em etapas até no máximo ao 

nível de 50%;  

xxxii. Esperar ao menos dois dias para drenar a água restante após a despesca;  

xxxiii. Utilizar algum tipo de sistema para recuperação dos efluentes como: tanques de 

decantação, filtros mecânicos e/ou naturais (ex. areia, macrófitas aquáticas), 
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acoplados ao sistema de escoamento dos efluentes antes da liberação de efluentes 

em corpos de água corrente, nunca em corpos de água lênticos; 

xxxiv. Reutilizar a água de renovação, drenagem e efluentes como água de irrigação 

de plantações; 

xxxv. Realizar limpezas periódicas dos tanques de criação, removendo a lama das 

camadas superficiais do fundo dos tanques e no caso de tanques rede, das malhas 

que formam o tanque;  

xxxvi. Priorizar a criação de espécies nativas e eliminar espécies exóticas, como 

tilápia e carpa; 

xxxvii. Usar de manejo adequado para evitar a entrada de organismos (predadores e 

patógenos) nos tanques de criação e o escape de animais para o meio ambiente, 

como a colocação de telas nos canais de escoamento em tanque e no caso de 

tanque redes verificar o rompimento da malha que forma o tanque; 

xxxviii. Armazenar insumos em locais adequadas; 

xxxix. Não aplicar produtos químicos nos viveiros ou misturá-los à ração; 

xl. Remover peixes mortos e isolar unidades de produção com problemas de doenças, 

mortalidade ou contaminação; 

xli. Usar de técnicas de manejo que aumentam a produtividade sem custo ambiental, 

como na piscicultura de subsistência, promovendo a prática do policultivo ou 

consórcio para aproveitar melhor o espaço dos viveiros e fazer o aproveitamento 

dos resíduos disponíveis na fazenda (ex. descartes da fruticultura, horticultura, 

esterco); 
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CONCLUSÕES:  

  - A piscicultura em Rio Preto da Eva/AM conta com dois tipos heterogêneos de 

produtores, que possuem condições distintas de inserção nos seus respectivos mercados. De 

um lado, alguns piscicultores podem ser enquadrados como produtores capitalizados que 

realizam investimentos significativos na produção e objetivam a comercialização, (maioria 

dos produtores de tambaqui com sistemas misto de criação). Outros, entretanto, com menores 

investimentos na produção, se caracterizam pela piscicultura que buscam uma alternativa de 

renda (principalmente os produtores de tambaqui em sistemas canais de igarapé).  

 - Os sistemas de pisciculturas se baseiam na criação semi-intensiva do tambaqui, 

principalmente em monocultivo, com renovação de água, máxima produção por área e uso de 

ração extrusada. Sendo sistemas de criação em barragens, viveiros escavados, mistos, canais 

de igarapés e tanque rede. Observou-se ainda que a maioria dos cultivos são empreendimentos 

de pequeno porte e os grande produtores ocupam uma maior área.. A segunda espécie mais 

criada é a matrinxã.  

 - As pisciculturas têm uma tendência de se concentrarem ao longo da rodovia AM-

010, totalizando 271,3ha, e uma área média de 1,76ha. São 124 pessoas empregadas e as Boas 

Práticas de Manejo (BPM) na piscicultura são conhecidas por 24% dos produtores e 40% 

recebem assistência técnica.  

             - O abastecimento é realizado por águas superficiais (igarapés e vertentes), que por 

gravidade abastece os tanques. A alimentação é oferecida diariamente duas vezes; com 

consumo a vontade; e teor de proteína de 36 a 28%; sem complementação e quando feita, 

realizada principalmente com frutas e macaxeira. 
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           - No manejo do tanque, os produtores utilizam a fertilização (superfosfato triplo e 

esterco animal) e a calagem (calcário dolomítico e cal), normalmente em quantidade fora do 

recomendado; em periodicidade anual. 

- Os produtores não têm preocupação com as controle de qualidade das águas de 

produção e dos efluentes, que são lançados, preferivelmente nos igarapés ou por sistema de 

derivação para outro tanque. Para despesca os produtores usam preferencialmente taxas de 

drenagem de 50 e 75%, a cada 10 ou 12 meses. Os produtos usados nas pisciculturas foram 

fungicida, iodo e sal. Os principais problemas dos tanques foram: infiltração, rompimento, 

erosão, sedimentos, manejo de água e locação de máquinas. 

- O tempo médio de produção foi de 8,5 meses, quando o peixe atinge em média 

1,25kg, com conversão alimentar de 1,49, mortalidade igual a 20,5% e produtividade de 

9,8ton./ha/ano. 

- A maioria dos piscicultores tem energia elétrica, acessibilidade fácil via estrada ou 

ramal, não possuem carro de entrega, tem planos de aumentar a produção e poucos usam 

crédito ou financiamento.  

- A maioria vende na própria casa, de modo fácil, e possui balança. O primeiro 

semestre é a melhor época de venda, sendo os intermediários, as feiras, os vizinhos, os 

restaurantes, os frigoríficos e os supermercados os principais compradores, com preços (em 

2006-2007) ente 3,70 e 5,60 reais.  

           - Os principais problemas citados pelos piscicultores foram: falta de assistência 

técnica, preço do alevino (pirarucu e matrinxã), licenciamento IPAAM e IBAMA, falta e 

dificuldade de obtenção de crédito e preço de ração. 
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CAPITULO 2 - A CARACTERIZAÇÃO DOS EFLUENTES NA DESPESCA DO 

TAMBAQUI CRIADO EM SISTEMA DE VIVEIROS ESCAVADOS E A 

INFLUÊNCIA DO USO DAS BPM E DIFERENTES TAXA DE DRENAGEM, NO 

MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM. 

 

Introdução 

Mundialmente, as atividades da aqüicultura nos últimos 20 anos tiveram rápido 

crescimento, e como qualquer outra atividade de larga escala, geralmente provocam impactos 

crítico sobre os sistemas aquáticos (Boyd, 2003). Em países que tem grande produção 

aquícola, como China, Estado Unidos, Chile e Noruega, existem diversos estudos de 

avaliação e protocolos de monitoramentos já definidos para os dejetos e efluentes oriundo da 

aqüicultura. Estes trabalhos mostram que a qualidade dos efluentes liberados nos corpos 

receptores tem relação direta com magnitude dos níveis de perturbações produzidos sobre o 

ambiente e sua biota (Beveridge et al. 1997; Galope-Bacaltos et al. 1999; Watanabe et al. 

1999; Arias, 2003; Boyd, 2003; Lin & Yi, 2004).  

Os efluentes da aqüicultura normalmente são considerados com pouco impactantes 

(Assad, & Bursztyn, 2000), porém em algumas condições, estes apresentam altas 

concentrações de compostos e metabólicos (como compostos fosfóricos, nitrogenados e 

amônia); elevados teores de matéria orgânica, sólidos totais em suspensão e aumento da 

turbidez; altos níveis de DBO e DQO, baixos teores de oxigênio dissolvido; aumento da 

clorofila-a; aparecimento de agentes patogênicos (como Salmonella , Staphylococcus aureus e 

coliformes totais e fecais) e odores desagradáveis que tornam a aqüicultura uma atividade 
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potencialmente de risco no âmbito ambiental (Boyd, 1997; Assad, & Bursztyn, 2000; Jamu & 

Piedrahita, 2002; Dias, 2005).  

 Esta variação de qualidade nos efluentes da piscicultura pode ser influenciada por 

diversos fatores, como as variáveis de manejo, entre eles estão às altas taxas de estocagem e 

de alimentação utilizadas nas pisciculturas e podem ser consideradas como as principais 

responsáveis pela deterioração da qualidade dos efluentes produzidos (Tacon. & Jackson, 

1985; Ackefors, 2000; Wurts, 2000; Boyd, 2003). Existe uma relação direta com o 

fornecimento de alimento e a densidade estocagem de peixes utilizados. À medida que 

aumenta as densidades de estocagem ou a biomassa, o aporte alimentar também aumenta.   

 Geralmente, o alimento não consumido, e a excreção (fezes, urina, e metabólicos da 

respiração) dos peixes são os contribuintes mais expressivos para a carga poluente, sob a 

forma de matéria orgânica e os sólidos em suspensão (Beveridge et al. 1997). A degradação 

da ração não consumida e os produtos metabólicos dos peixes concentram os teores da 

amônia nas águas de descartes (Kubitza, 2003) e também podem ocorrer quedas nos níveis de 

oxigênio dissolvido pela decomposição de matéria orgânica acumulada, por processo de 

respiração microbiana e da nitrificação (Jamu & Piedrahita, 2002). Boyd (2003) e Boyd et al. 

(2000) descrevem altas concentrações de fósforo total e sólido totais em suspensão em 

criações de catfish com altas taxas de arraçoamento.  

 Em termos gerais o aumento das taxas de alimentação aumenta a produção de peixes 

de forma linear, enquanto a qualidade de água diminui exponencialmente. A produção de 

peixes ou de qualquer outro organismo aquático pode aumentar bastante através de uma oferta 

de ração mais elevada, entretanto, os problemas relacionados com a redução dos índices de 

126 



 

 

qualidade da água poderão aumentar em uma proporção muito maior do que a produção 

(Boyd & Tucker, 1998). 

Os fatores produtivos, como baixa conversão alimentar e eficiência alimentar, pela má 

qualidade dos produtos utilizados na fabricação da ração são citados na literatura com 

causadores da elevação da carga dos poluentes de águas de efluentes dos tanques de 

piscicultura (Tacon & Jackson, 1985; Coloso et al. 2001; Jahan et al. 2003). Algumas rações 

comerciais feitas à base de farinha de peixe têm altas concentrações de fósforo, na forma de 

fosfato de cálcio, que não são absorvidos pelos peixes e são descartados posteriormente nas 

águas pela excreção (Jahan et al. 2003). Rações com altas taxas de proteína e baixa 

digestibilidade também podem gerar águas residuais com taxas elevadas de compostos 

nitrogenados (Tacon & Jackson, 1985). O fósforo e o nitrogênio desempenham papel na 

produção das águas naturais, regulando o crescimento de algas, fitoplâncton e plantas 

aquáticas (Esteves, 1998) e normalmente estão relacionadas aos “blooms” de algas, que 

consomem grandes quantidades de oxigênio, levando até elevadas mortalidades de peixes, 

com já relatado em localidades da Ásia (Beveridge et al. 1997). 

As praticas de manejo também podem influenciar nas características dos efluentes. Na 

piscicultura local, o tempo de residência e a taxa de renovação da água influenciam 

significativamente o acúmulo de nutrientes na água e efluentes (Barroncas, 2005), e a prática 

da fertilização, comum entre os piscicultores, também aumenta expressivamente os níveis de 

compostos fosfatados (Dias, 2005). Sendo nestes dois casos, os efluentes enquadrados na 

classe 2 do CONAMA. Para Boyd & Tucker (1998) não mais que 25 a 30% de nitrogênio e 

fósforo aplicados em fertilizações são aproveitados pelos peixes, o restante se perde no meio. 

Em termos gerais o aumento das taxas de alimentação aumenta a produção de peixes de forma 
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linear, enquanto a qualidade de água diminui exponencialmente. A produção de peixes ou de 

qualquer outro organismo aquático pode aumentar bastante através de uma oferta de ração 

mais elevada, entretanto, os problemas relacionados com a redução dos índices de qualidade 

da água poderão aumentar em uma proporção muito maior do que a produção (Boyd & 

Tucker, 1998). 

 Na Amazônia o cenário da piscicultura em relação ao monitoramento dos efluentes e a 

carga de poluentes emitidos diretamente aos corpos receptores, normalmente igarapés de 

pequenas ordens, é preocupante. Apesar dos níveis de produção nos últimos 15 anos 

cresceram mais de 200% e ainda ter grande potencial de crescimento, até hoje existe pouco 

conhecimento sobre os efluentes produzidos pelos sistemas de cultivo de peixe. Os trabalhos 

desenvolvidos por Barroncas (2005) e Dias (2005) são as únicas referencias a qualidade dos 

efluentes descartados, pela criação de tambaqui na região amazônica. Estes estudos, em 

condições experimentais e usando algumas formas de manejo empregadas pelos piscicultores 

locais (fertilização e taxa de renovação de água), mostraram que os níveis de fósforo total, 

amônia, material sedimentável e DBO ultrapassaram os limites permitidos pela legislação 

vigente (Resolução Nº 357, de 17 de Março de 2005) para águas do tipo II que engloba a 

atividade aquícola. 

  Tudo isso, leva-nos a afirmar que o nível dos poluentes nas águas descartadas pela 

criação do tambaqui em viveiros/barragens pode estar intimamente ligado às situações de 

manejo, parâmetros zootécnicos da produção, características dos tanques e as condições 

ambientais locais. Portanto este trabalho, vai gerar informações primordiais sobre qualidade e 

quantificação de cargas poluentes contidos nos efluentes no momento da despesca da 

piscicultura do tambaqui em condições reais de cultivo, bem como, mostrar a importância da 
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implementação e o uso das BPM para a conservação dos recursos hídricos, que é matéria 

essencial na produção de organismos aquáticos, e na promoção da sustentabilidade desta 

atividade na região. 

 

Objetivo 

 Este estudo tem como objetivo caracterizar os efluentes no momento da despesca do 

tambaqui criado no sistema de viveiro escavado no município de Rio Preto da Eva/ AM, 

como também determinar a influencia do uso ou não das BPM e de diferentes taxas de 

drenagem. 

 

Objetivos Específicos  

 1. Determinar a influencia do uso ou não de BPM sobre os parâmetros físicos 

químicos dos efluentes no momento da despesca do tambaqui criado no sistema de viveiro 

escavado no município de Rio Preto da Eva/ AM.  

 2. Determinar a influencia do uso de diferentes taxas de drenagem sobre os parâmetros 

físico químicos dos efluentes no momento da despesca do tambaqui criado no sistema de 

viveiro escavado no município de Rio Preto da Eva/ AM.  

           3. Determinar a correlação entre as características de produção com a carga poluente 

nos efluentes na despesca do tambaqui criados em sistemas de viveiros escavados no 

município de Rio Preto da Eva/ AM.  

 4. Auxiliar na elaboração de recomendações de Boas Práticas de Manejo para 

minimizar o impacto ambiental provocado pelos efluentes oriundos do cultivo do tambaqui 

em viveiros escavados. 
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Material e Métodos 

  

 A partir do diagnóstico realizado sobre a situação da piscicultura no município de Rio 

preto da Eva, descrito no capítulo anterior, foram selecionados seis produtores, cujas 

características individuais de criação representem os diversos padrões de manejo em sistema 

de viveiros escavados, visto ser o sistema mais empregado pelos piscicultores da região. 

Deste, três produtores programaram as BPM em suas rotinas durante o ciclo produtivo e 

outros três não adotaram as BPM.  

 O conjunto de BPM adotadas pelos produtores foi:  

1. Cobertura com macrofilas de 10% da área do tanque;  

2. Laterais protegidas por talude e gramíneas;  

3. Ração extrusada de 28%;  

4. Alimentação percentual entre 1,5 e 5%;  

5. Sem renovação de água, sendo reposto o que perdido pela evaporação;  

6. Sem fertilização e calagem;  

7. Densidade de aproximadamente 1 peixe/m
2
.  

 Estas determinações podem ser corroboradas pelos trabalhos técnicos e científicos 

citados (Melo, 2001; Roubach et al. 2002; Barroncas 2006; Dias 2006; Campos, 2007; Gomes 

& Silva, 2009).  

 Nas propriedades que não adotaram as BPM, os parâmetros adotados foram:  

a. Sem cobertura de parte do viveiro com macrófitas;  

b. Laterais desprotegidas;  
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c. Ração peletizada e complementação alimentar com frutos, macaxeira e restos de 

produção; 

d. Com renovação de água sem controle de entrada; 

e. Utilização de fertilização e calagem;  

f. Densidade de 2,5 peixes/m
2
. 

 Para caracterizar os efluentes nos dois diferentes tratamentos (com BPM e sem BPM) 

e testar quatro diferentes taxas de drenagem (0%, 50%, 75 e 100%) foram monitoradas 18 

unidades amostrais (três em cada propriedade), durante o período que ocorreu a drenagem e 

despesca dos viveiros analisados.     

A rotina da despesca dos tambaquis nos viveiros obedeceu à seguinte ordem. Os 

viveiros foram colocados para drenagem até 75% do volume total e a despesca foi realizada 

com auxílio de rede de arrasto, posteriormente a despesca, os viveiros foram drenados até 

100%. Simultaneamente a isto, foram realizadas coletas nas seguintes taxas de drenagem: 0% 

(caracterizando o início de drenagem); 50% (metade do volume do viveiro); 75% (logo a após 

a despesca) e em 100% (no final da drenagem) para determinação dos parâmetros físico 

químicos dos efluentes  

Frascos coletores de tamanho e cor específicos para cada determinação proposta, Para 

análise de amônia, nitrito, sólidos totais, DBO, matéria sedimentável, foram coletadas 

amostras de água em recipientes plásticos com capacidade para um litro. Para fósforo total foi 

feita coleta em vidro escuro lavado com iodo para manutenção das características. Para DQO 

a coleta foi realizada em pequenos frascos de vidro sendo adicionada uma gota de ácido 

sulfúrico concentrado visando à manutenção das características originais. Para clorofila A, a 

coleta foi realizada em frasco de vidro âmbar.   
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As amostras de efluente foram coletas diretamente na saída de escoamento de água de 

cada viveiro escavado analisado. Os frascos serão acondicionados para preservação em caixas 

térmicas com gelo e levados aos Laboratórios de Análises do CBA e de Química do 

IFET/AM conforme o Standard Methods (APHA, 1998). 

 As variáveis mensuradas foram: oxigênio dissolvido e temperatura, em oxímetro 

digital (YSI 55); pH em potenciômetro digital (SIMYS), e condutividade elétrica determinada 

com condutivímetro digital (Novaquímica) no local da criação. E em laboratório 

respectivamente; amônia total (pelo método do endofenol); nitrito (pelo método 

colorimétrico); fósforo total (pelo método do ácido ascórbico); sólidos totais dissolvidos (por 

filtração e pesagem do filtrado); matéria em suspensão (em cone de Imhof); DBO5 (por meio 

da diferença entre o oxigênio dissolvido antes e depois da incubação da amostra por 05 dias e 

20°C); e DQO (pelo método da oxidação orgânica e titulação com permanganato de potássio), 

e clorofila-a (pelo método de extração por acetona e leitura em espectrofotometria) de acordo 

com o APHA (1998).   

 Os parâmetros turbidez, transparência, fósforo dissolvido e nitrato, apesar de bons 

indicadores na avaliação e monitoramento do manejo e da qualidade de água dos tanques e 

viveiros de produção, não foram medidos por motivos logístico e operacionais.  

  As características dos sistemas de criação do tambaqui com ou sem a implementação 

das BPM que foram determinadas para verificar a correlação com as cargas poluentes dos 

efluentes foram: 

 Densidade de estocagem no início da fase de engorda; 

 Quantidade de calcário dolomítico utilizado para calagem durante o ciclo produtivo;  
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 Quantidade de fertilizantes (uréia e superfosfato triplo) utilizados na fertilização dos 

viveiros durante o ciclo; 

 Quantidade de ração consumida durante o ciclo produtivo;  

 Conversão alimentar aparente no final do ciclo produtivo, dada pela relação entre a 

quantidade de ração consumida e o ganho de peso dos peixes; 

 Taxa de renovação da água nos viveiros medida quinzenalmente, dada pela relação 

entre o fluxo de entrada d‟água e o volume do viveiros/barragens. 

 Área superficial do viveiro/barragem, medida no início do ciclo produtivo. 

 

Análises Estatísticas 

 

Para determinar se existem diferenças significativas nos parâmetros físicos químicos 

do efluente durante a despesca do tambaqui criado em viveiros escavados, os dados dos 

tratamentos testados (com ou não implementação das BPM) e entre as taxas de drenagem 

testadas (0%, 50%, 75% e 100%), foram testados pela distribuição normal e homogeneidade 

de variância e posteriormente, foram confrontados por uma ANOVA TWO WAY (ao nível de 

significância de 95%) e as médias comparadas pelo teste post-hoc de Tukey (Zar, 1999), 

através do software Sigma Stat 3,0.   

 Para verificar quais as características dos sistemas de produção do tambaqui estão 

correlacionados com os níveis de poluentes nos efluentes nos tratamentos testados, os dados 

foram verificados pela correlação de Pearson (Zar, 1999).  
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Resultados 

 

 De uma maneira geral, os parâmetros de qualidade do efluente como a temperatura, 

pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos (TDS), amônia 

total, nitrito, fósforo, clorofila A, demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e demanda 

química de oxigênio (DQO) apresentaram variações entre os dois tratamentos testados (com e 

sem BPM e entre as taxas de drenagens testadas (Tabela 17). 

 

Tabela 17. Valores médios registrados por tratamento nas diferentes taxas de drenagem 

testadas. 

 

 

 

 

 

Tratamentos tanques escavados com BPM tanques escavados sem BPM 

Taxas de drenagem 0% 50% 75% 100% 0% 50% 75% 100% 

Parâmetros         

Temperatura (°C) 28,733 29,333 29,844 30,544 29,756 30,389 30,911 31,811 

Oxigênio dissolvido (mg/L) 5,927 5,522 5,258 4,478 5,873 5,022 4,379 3,250 

pH (unid) 5,403 5,737 5,818 5,989 6,110 6,479 6,572 6,700 

Condutividade elétrica (µScm-1) 27,888 32,889 40,333 57,556 38,111 42,444 50,333 65,000 

DBO  (mg/L) 4,022 4,671 5,236 6,214 4,880 5,544 6,441 7,289 

DQO (mg/L) 25,924 31,166 39,978 51,393 28,866 35,700 46,682 61,791 

Amônia total (mg/L) 0,232 0,264 0,379 0,466 0,282 0,366 0,504 0,642 

Nitrito (mg/L) 0,003 0,006 0,024 0,032 0,006 0,014 0,029 0,050 

Fósforo total (mg/L) 0,044 0,069 0,169 0,647 0,053 0,070 0,259 0,894 

Total de sólidos dissolvidos (mg/L) 3,767 7,828 22,048 40,571 5,132 10,114 31,301 71,328 

Matéria sedimentável (ml/L) 1,176 1,479 2,560 3,368 1,599 1,982 2,902 4,467 

Clorofila a (µg/L) 9,211 12,454 21,028 39,311 10,356 19,989 34,489 49,800 
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Tabela 18. Correlação entre os fatores de produção com os valores médios das variáveis 

analisadas nos efluentes da piscicultura do tambaqui.  

 

Valores em destaque apresentam correlação (p<0,05). 

 

 

    OD pH Condut DBO5 DQO Amônia  Nitrito Fosfato  TDS MS Clorofila 

    mg/L unid µS/cm 

mg de 

O2/L 

mg de 

O2/L mg/L mg/L mg/L mg/L ml/L µg/L 

área (ha) R2 0.117 0.586 -0.049 0.599 0.220 -0.272 -0.057 -0.217 0.213 0.143 0.352 

 p 0.643 0.011 0.848 0.009 0.381 0.274 0.823 0.388 0.395 0.571 0.152 

profundidade (m) R2 0.110 0.206 0.384 0.156 0.212 0.306 0.476 -0.050 0.152 0.199 0.374 

 p 0.665 0.412 0.116 0.536 0.399 0.217 0.046 0.845 0.546 0.428 0.126 

taxa de renovação (%) R2 -0.534 -0.076 -0.400 -0.548 -0.362 0.493 -0.315 -0.127 -0.556 -0.452 -0.166 

 p 0.139 0.847 0.286 0.127 0.339 0.178 0.409 0.745 0.120 0.222 0.670 

quant. calcário (kg) R2 0.062 0.676 -0.150 0.835 0.195 0.774 0.050 0.205 0.580 0.482 -0.085 

 p 0.874 0.046 0.700 0.005 0.616 0.014 0.899 0.598 0.102 0.189 0.829 

quant. super fost. (kg) R2 0.043 0.741 -0.191 0.775 0.250 0.762 0.104 0.144 0.531 0.583 -0.187 

 p 0.912 0.022 0.623 0.014 0.517 0.017 0.790 0.713 0.142 0.099 0.629 

quant. uréia (kg) R2 0.013 0.783 -0.281 0.734 0.173 0.806 0.013 0.168 0.505 0.497 -0.262 

 p 0.975 0.013 0.463 0.024 0.657 0.009 0.974 0.667 0.165 0.174 0.497 

conversão alimentar R2 -0.015 0.337 0.716 0.315 0.351 0.539 0.513 0.144 0.426 0.339 0.182 

 p 0.953 0.171 0.001 0.203 0.153 0.021 0.029 0.568 0.078 0.169 0.469 

quant. de ração (kg) R2 0.228 0.372 0.219 0.241 0.154 0.272 -0.045 -0.124 0.220 0.034 0.336 

 p 0.363 0.128 0.383 0.336 0.543 0.275 0.861 0.624 0.380 0.894 0.172 

produção (t/ha/ano) R2 0.324 0.034 0.590 -0.094 -0.232 -0.298 0.674 -0.318 -0.227 -0.363 0.219 

 p 0.189 0.892 0.010 0.711 0.355 0.230 0.002 0.198 0.364 0.139 0.382 

densidade (pxs/ha) R2 -0.232 0.803 0.655 0.696 0.462 0.558 0.578 0.156 0.648 0.489 0.321 

 p 0.355 <0.001 0.003 0.001 0.054 0.016 0.012 0.535 0.004 0.039 0.193 

temperatura (°C) R2 -0.320 0.224 0.670 0.197 0.260 0.579 0.740 0.290 0.375 0.358 -0.141 

  p 0.196 0.372 0.002 0.432 0.298 0.012 <0.001 0.243 0.125 0.145 0.576 
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Temperatura 

 

Os valores médios da temperatura por tratamento nas taxas de drenagem testadas estão 

sumarizados na tabela 17. Os resultados mostram acréscimo nos valores de temperatura com o 

aumento das taxas de drenagem. Além disto, os valores de temperatura registrados são 

menores nos tratamentos com adoção das BPM.  

Existe efeito dos tratamentos e das taxas de drenagem testadas sobre os valores 

encontrados da temperatura (fig. 33). As médias das temperaturas encontradas para os 

tratamentos, com e sem BPM, respectivamente 29,61 e 30,71 °C foram diferentes 

significativamente (p<0,001). E as médias dos valores da temperatura foram 

significativamente diferentes (p<0,001), entre as taxas de drenagem 0%, 50%, 75% e 100%, 

respectivamente 29,24, 29,86, 30,78 e 31,18 °C.  

A figura 33, representa às médias, desvio padrão e diferenças significativas das 

temperaturas encontradas nos dois tratamentos para as quatro taxas de drenagem testadas. Nos 

tanques escavados com BPM, as temperaturas foram diferentes significativamente (p=0,009) 

apenas entre as taxas de drenagem 0% e 100%. Nas demais taxas de drenagem testadas não 

foram encontradas diferenças significativas (0 e 50%, p=0,616; 0 e 75%, p=0,144; 50 e 75%, 

p=0,723; 50 e 100%, p=0,100; e 75 e 100%, p=0,495). Nos tanques onde não foram 

empregadas as BPM, foram encontradas diferenças significativas entre as taxa 0% e 100% 

(p=0,003) e 50 e 100% (p=0,045). Nas outras taxas de drenagem testadas não foram 

encontradas diferenças significativas (0 e 50%, p=0,575; 0 e 75%, p=0,123; 50 e 75%, 

p=0,710;; e 75 e 100%, p=0,288). 
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A temperatura do tratamento com BPM apresentou menor variação que o tratamento 

sem BPM, entre as taxas de drenagem 0% e 100%. A variação de temperatura dos tanques 

escavados com BPM foi de 1,81°C, enquanto que nos tanques escavados sem BPM foi de 

2,06°C.  

A comparação das taxas de drenagem entre os tanques escavados com BPM e sem 

BPM, os valores médios da temperatura foram significativamente nas taxas de drenagem de 

50% (p=0,046), 75% (p=0,044) e 100% (p=0,019), enquanto que na taxa de drenagem de 0%, 

não houve diferenças significativas entre as médias (p=0,052). 

A tabela 18 mostra que a temperatura esta correlacionada (correlação de Pearson) com 

a condutividade elétrica (R
2
=0,670 p=0,002), amônia total (R

2
=0,579 p=0,012) e nitrito 

(R
2
=0,740 p<0,001). 
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Figura 33. Variação da temperatura (°C), média ± desvio padrão entre os tratamentos (com e 

sem BPM), e as diferentes taxas de drenagem (0%, 50%, 75% e 100%).  

*Algarismos romanos diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre 

as taxas de drenagem testadas no tratamento com BPM. Números diferentes indicam médias 

com diferenças significativas (p<0,05) entre as taxas de drenagem testadas no tratamento sem 

BPM. Letras diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre os 

tratamentos para as quatro taxas de drenagem testadas. Diferenças significativas pelo Teste de 

Tukey.  
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Oxigênio Dissolvido 

 

Os valores médios do oxigênio dissolvido por tratamento nas taxas de drenagem 

testadas estão sumarizados na tabela 17. Os resultados mostram que os níveis de oxigênio 

dissolvido decrescem com o aumento das taxas de drenagem. E os níveis médios de oxigênio 

dissolvidos são menores nos tratamentos sem adoção das BPM.  

Existe efeito dos tratamentos e das taxas de drenagem testadas sobre os níveis 

oxigênio dissolvido. As médias dos valores de oxigênio dissolvido encontradas para os 

tratamentos, com e sem BPM (respectivamente 5,3 e 4,63mg/L), foram significativamente 

diferentes (p=0,015). As médias dos valores do oxigênio dissolvido entre as taxas de 

drenagem 0%, 50%, 75% e 100% (respectivos valores 5,901, 5,272, 4,818 e 3,864 mg/L) 

também foram significativamente diferentes (p<0,001).   

A figura 34 representa às médias, desvio padrão e diferenças significativas do 

oxigênio dissolvido encontrados nos dois tratamentos para as quatro taxas de drenagem 

testadas. Nos tanques escavados com BPM, os valores médios do oxigênio dissolvido foram 

significativamente diferentes apenas entre as taxas de drenagem 0 e 100% (p=0,04). Nas 

demais taxas de drenagem testadas não foram encontradas diferenças significativas nos níveis 

de oxigênio dissolvido (0 e 50%, p=0,839; 0 e 75%, p=0,532; 50 e 75%, p=0,947; 50 e 100%, 

p=0,181; e 75 e 100%, p=0,404). Nos tanques onde não foram utilizadas as BPM, foram 

encontradas diferenças significativas entre todas as taxas de drenagem 0 e 100% (p<0,001), 0 

e 75% (p=0,033) e 50 e 100% (p=0,011). Nas outras taxas de drenagem testadas não foram 

verificadas diferenças significativas para os níveis de oxigênio dissolvido nos tanques sem 

BPM (0% e 50%, p=0,332; 50 e 75%, p=0,573; e 75 e 100%, p=0,135). 
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O oxigênio dissolvido do tratamento com BPM apresentou menor variação que o 

tratamento sem BPM, entre as taxas de drenagem 0% e 100%. A variação de oxigênio 

dissolvido dos tanques escavados com BPM foi de 1,45mg/L, enquanto que nos tanques 

escavados sem BPM foi de 2,63mg/L.  

Na comparação das taxas de drenagem entre os tanques escavados com BPM e sem 

BPM, os valores médios do oxigênio dissolvido foram significativamente diferentes na taxa 

de drenagem de 100% (p=0,23), enquanto que nas taxas de drenagem de 0% (p=0,914), 50% 

(p=0,319) e 75% (p=0,09), não foram verificadas diferenças significativas. 

Os níveis de oxigênio dissolvido registrados não apresentaram correlação com os 

fatores de produção e manejo adotados neste estudo (tab. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 



 

 

Oxigênio Dissolvido

tratamento x taxa de drenagem

0,000 0,500 0,750 1,000

m
g

/L

0

1

2

3

4

5

6

7

BPM 

sem BPM 

 

 

Figura 34. Variação do oxigênio dissolvido (mg/L), média ± desvio padrão, entre os 

tratamentos (com e sem BPM), e as diferentes taxas de drenagem testadas (0%, 50%, 75% e 

100%).  

*Algarismos romanos diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre 

as taxas de drenagem testadas no tratamento com BPM. Números diferentes indicam médias 

com diferenças significativas (p<0,05) entre as taxas de drenagem testadas no tratamento sem 

BPM. Letras diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre os 

tratamentos nas quatro taxas de drenagem testadas. Diferenças significativas pelo Teste de 

Tukey.  
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pH 

 

Os valores médios do pH por tratamento nas taxas de drenagem testadas estão 

sumarizados na tabela 17. Os resultados mostram acréscimo nos valores de pH com o 

aumento das taxas de drenagem. Além disto, os valores de pH registrados são menores nos 

tratamentos onde são adotadas BPM.  

Existe efeito dos tratamentos utilizados sobre o pH, porém as taxas de drenagem 

testadas não afetaram esta variável. A média dos valores de pH encontrada para os 

tratamentos, com e sem BPM (respectivamente 5,73 e 6,47 unidades de pH), foram diferentes 

significativamente (p<0,001). E as médias dos valores do pH entre as taxas de drenagem 0%, 

50%,75% e 100%  (respectivos valores 5,577, 6,108, 6,195, 6,344 unidades de pH) não foram 

significativamente diferentes (p=0,112).   

A figura 35, representa às médias, desvio padrão e diferenças significativas do pH 

encontradas nos dois tratamentos para as quatro taxas de drenagem testadas. Nos tanques 

escavados com BPM, os valores médios de pH não foram significativamente diferentes entre 

todas as taxas de drenagem testadas (0 e 50%, p=0,449; 0 e 75%, p=0,267; 0 e 100%, 

p=0,090; 50 e 75%, p=0,981; 50 e 100%, p=0,738; e 75 e 100%, p=0,915). Nos tanques sem 

BPM, também não foram encontradas diferenças significativas entre todas as taxas de 

drenagem testadas (0% e 50%, p=0,074; 0 e 75%, p=0,594; 0 e 100%, p=0,312; 50 e 75%, 

p=0,994; 50 e 100%, p=0,866; e 75 e 100%, p=0,952). 

O pH do tratamento com BPM apresentou variação similar ao tratamento sem BPM, 

entre as taxas de drenagem 0% e 100%. A variação do pH  dos tanques escavados com BPM 
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foi de 0,586 unidades de pH, enquanto que nos tanques escavados sem BPM foi de 0,590 

unidades de pH. Corroborando, o fato das taxas de drenagem não afetarem os valores de pH. 

Na comparação das taxas de drenagem entre os tanques com BPM e sem BPM, os 

valores médios do pH foram significativamente diferentes em todas as taxas de drenagem 

testadas (0% p=0,046; 50% p=0,037; 75% p=0,035; e 100% p=0,045). 

A tabela 18 mostra que o pH esta correlacionada (correlação de Pearson) com a área 

de cultivo (R
2
=0,586 e p=0,011), com a quantidade de calcário aplicado na calagem 

(R
2
=0,676 e p=0,045),  com a quantidade de superfosfato aplicado na fertilização (R

2
=0,741 e 

p=0,022),  com a quantidade de uréia aplicada também na fertilização (R
2
=0,783 e  p=0,013) 

e com a densidade de peixes estocados nos viveiros escavados (R
2
=0,803 e p<0,001). 
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Figura 35. Variação do pH (unidades de pH), média ± desvio padrão, entre os tratamentos 

(com e sem BPM) e as diferentes taxas de drenagem testadas (0%, 50%, 75% e 100%).  

*Algarismos romanos diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre 

as taxas de drenagem testadas no tratamento com BPM. Números diferentes indicam médias 

com diferenças significativas (p<0,05) entre as taxas de drenagem testadas no tratamento sem 

BPM. Letras diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre os 

tratamentos nas quatro taxas de drenagem testadas. Diferenças significativas pelo Teste de 

Tukey.  
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Condutividade elétrica 

 

Os valores médios da condutividade por tratamento nas taxas de drenagem testadas 

estão sumarizados na tabela 17. Os resultados mostram acréscimo nos valores da 

condutividade elétrica com o aumento das taxas de drenagem. Além disto, os valores da 

condutividade registrados são menores nos tratamentos onde são adotadas BPM.  

Existe efeito dos tratamentos e das taxas de drenagem testadas sobre a condutividade 

elétrica. As médias dos valores de condutividade elétrica encontrados para os tratamentos, 

com e sem BPM (respectivamente 39,66 e 48,97 µScm-
1
), foram significativamente diferentes 

(p<0,001). E as médias dos valores de condutividade entre as taxas de drenagem 0%, 

50%,75% e 100%, com respectivos valores de 32,99, 37,67, 45,33 e 61,29 µScm-
1
, também 

foram significativamente diferentes (p<0,001).   

A figura 36 representa às médias, desvio padrão e diferenças significativas da 

condutividade encontradas nos dois tratamentos para as quatro taxas de drenagem testadas. 

Nos tanques escavados com BPM, os valores médios da condutividade elétrica foram 

significativamente diferentes entre todas as taxas de drenagem testadas (0 e 50%, p=0,035; 0 e 

75%, p<0,001; 0 e 100%, p<0,001; 50 e 75%, p=0,002; 50 e 100%, p<0,001; e 75 e 100%, 

p<0,001). Nos tanques onde não foram utilizadas as BPM, somente não foi encontrada 

diferença entre as taxas de drenagem 0% e 50% (p=0,076), em todas as demais houve 

diferenças significativas (0 e 75%, p<0,001; 0 e 100%, p<0,001; 50 e 75%, p=0,001; 50 e 

100%, p<0,001; e 75 e 100%, p<0,001). 

Apesar, de encontrar valores menores de condutividade elétrica nos tratamentos com 

BPM, a condutividade do tratamento sem BPM apresentou menor variação que o tratamento 
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com BPM, entre as taxas de drenagem 0% e 100%. A variação da condutividade nos tanques 

escavados com BPM foi de 29,67µScm-
1
, enquanto que nos sem BPM foi de 26,88µScm-

1
.  

Na comparação das taxas de drenagem entre os tanques escavados com BPM e sem 

BPM, os valores médios da condutividade elétrica foram significativamente diferentes em 

todas as taxas de drenagem testadas (0%, p<0,001; 50% p<0,001; 75% p<0,001; e 100% 

p<0,001). 

A tabela 18 mostra que a condutividade elétrica esta correlacionada (correlação de 

Pearson) com a conversão alimentar (R
2
=0,716 e p=0,001), com a produtividade (R

2
=0,590 e  

p=0,010),  com a densidade de peixes estocados nos viveiros escavados (R
2
=0,655 e p=0,003) 

e com a temperatura (R
2
=0,670 e p=0,002). 
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Figura 36. Variação da condutividade elétrica (µScm-
1
), média ± desvio padrão, entre os 

tratamentos (com e sem BPM), e as diferentes taxas de drenagem testadas (0%, 50%, 75% e 

100%). 

*Algarismos romanos diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre 

as taxas de drenagem testadas no tratamento com BPM. Números diferentes indicam médias 

com diferenças significativas (p<0,05) entre as taxas de drenagem testadas no tratamento sem 

BPM. Letras diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre os 

tratamentos nas quatro taxas de drenagem testadas. Diferenças significativas pelo Teste de 

Tukey.  
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DBO5 

 

Os valores médios da DBO5 por tratamento nas taxas de drenagem testadas estão 

sumarizados na tabela 17. Os valores de DBO5 sofrem acréscimo com o aumento da taxa de 

drenagem e são menores nos tratamentos onde são adotadas as BPM.  

Existe efeito dos tratamentos e das taxas de drenagem testadas sobre a DBO5. As 

médias dos valores de DBO5 encontradas para os tratamentos, com e sem BPM 

(respectivamente 5,036 e 6,039 mg O2/L), foram significativamente diferentes (p<0,001). E as 

médias dos valores de DBO5 foram significativamente diferentes (p<0,001) entre as taxas de 

drenagem 0%, 50%,75% e 100% (respectivos valores 4,451, 5,108, 5,839 e 6,752mg O2/L).  

A figura 37 representa às médias, desvio padrão e diferenças significativas da DBO5 

encontradas nos dois tratamentos para as quatro taxas de drenagem testadas. Nos tanques 

escavados com BPM, os valores médios da DBO5 foram significativamente diferentes entre as 

taxas de drenagem 0 e 75% (p=0,002), 0 e 100%, (p<0,001), 50 e 100% (p<0,001) e 75 e 

100% (p=0,012).Entre as taxas de drenagem 0 e 50% (p=0,121) e 50 e 75%, (p=0,204) não 

foram significativamente diferentes. Nos tanques escavados sem adoção de BPM, somente 

não foi encontrada diferença entre as taxas de drenagem 0% e 50% (p=0,11), em todas as 

demais houve diferenças significativas (0 e 75%, p<0,001; 0 e 100%, p<0,001; 50 e 75%, 

p=0,022; 50 e 100%, p<0,001; e 75 e 100%, p=0,031). 

A DBO5 do tratamento com BPM apresentou menor variação que o tratamento sem 

BPM, entre as taxas de drenagem 0% e 100%. A variação da DBO5 dos tanques escavados 

com BPM foi de 2,191 mg O2/L, enquanto que nos tanques escavados sem BPM foi de 

2,409mg O2/L . 

149 



 

 

Na comparação das taxas de drenagem entre os tanques escavados com BPM e sem 

BPM, os valores médios da DBO5 foram significativamente diferentes em todas as taxas de 

drenagem testadas (0%, p=0,006; 50% p=0,006; 75% p<0,001; e 100% p=0,001). 

A tabela 18 mostra que o DBO5 esta correlacionada (correlação de Pearson) com a 

área de cultivo (R
2
=0,599 e p=0,009), com a quantidade de calcário aplicado na calagem 

(R
2
=0,835 e p=0,005),  com a quantidade de superfosfato aplicado na fertilização (R

2
=0,775 e 

p=0,014),  com a quantidade de uréia aplicada também na fertilização (R
2
=0,734 e  p=0,024) 

e com a densidade de peixes estocados nos viveiros escavados (R
2
=0,696 e p=0,001). 
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Figura 37. Variação da DBO5 (mg O2/L), média ± desvio padrão, entre os tratamentos (com e 

sem BPM) e as diferentes taxas de drenagem testadas (0%, 50%, 75% e 100%).  

*Algarismos romanos diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre 

as taxas de drenagem testadas no tratamento com BPM. Números diferentes indicam médias 

com diferenças significativas (p<0,05) entre as taxas de drenagem testadas no tratamento sem 

BPM. Letras diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre os 

tratamentos nas quatro taxas de drenagem testadas. Diferenças significativas pelo Teste de 

Tukey.  
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DQO 

 

Os valores médios da DQO por tratamento nas taxas de drenagem testadas estão 

sumarizados na tabela 17. Os valores de DQO sofrem acréscimo com o aumento da taxa de 

drenagem e são menores nos tratamentos onde são adotadas as BPM.  

Existe efeito dos tratamentos e das taxas de drenagem testadas sobre a DQO. As 

médias dos valores de DQO encontradas para os tratamentos, com e sem BPM 

(respectivamente 37,12 e 43,36 mg O2/L), foram significativamente diferentes (p<0,001). E as 

médias dos valores de DQO foram significativamente diferentes (p<0,001) entre as taxas de 

drenagem testadas, 0%, 50%,75% e 100% (respectivos valores de 27,39, 33,43, 43,33, 56,92 

mg O2/L).  

A figura 38 representa às médias, desvio padrão e diferenças significativas da DQO 

encontradas nos dois tratamentos para as quatro taxas de drenagem testadas. Nos tanques 

escavados com BPM, os valores médios da DQO foram significativamente diferentes entre as 

taxas de drenagem 0 e 75% (p<0,001), 0 e 100%, (p<0,001), 50 e 75%, (p=0,007), 50 e 100% 

(p<0,001) e 75 e 100% (p=0,012). Porém, nas taxas de drenagem 0 e 50% (p=0,139) não 

foram encontradas diferenças significativas. Nos tanques escavados sem adoção de BPM, 

foram encontradas diferenças significativas entre todas as taxas de drenagem testadas (0% e 

50%, p=0,038; 0 e 75%, p<0,001; 0 e 100%, p<0,001; 50 e 75%, p=0,001; 50 e 100%, 

p<0,001; e 75 e 100%, p<0,001). 

A DQO do tratamento com BPM apresentou menor variação que o tratamento sem 

BPM, entre as taxas de drenagem 0% e 100%. A variação da DQO dos tanques escavados 
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com BPM foi de 25,47 mg O2/L, enquanto que nos tanques escavados sem BPM foi de 

32,93mg O2/L .  

Na comparação das taxas de drenagem entre os tanques escavados com BPM e sem 

BPM, os valores médios da DQO foram significativamente diferentes nas taxas de drenagem 

testadas de 75% (p=0,01) e 100% (p<0,001). Nas taxas de drenagem 0% (p=0,214) e 50% 

(p=0,064), os valores médios da DQO entre tanques com BPM e sem BPM não foram 

significativamente diferentes,  

 Os valores encontrados para a DQO não apresentaram correlação com os fatores de 

produção e manejo adotados neste estudo (tab. 18). 
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Figura 38. Variação da DQO (mg O2/L) e desvio padrão, entre os tratamentos (com e sem 

BPM), e as diferentes taxas de drenagem testadas (0%, 50%, 75% e 100%).  

*Algarismos romanos diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre 

as taxas de drenagem testadas no tratamento com BPM. Números diferentes indicam médias 

com diferenças significativas (p<0,05) entre as taxas de drenagem testadas no tratamento sem 

BPM. Letras diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre os 

tratamentos nas quatro taxas de drenagem testadas. Diferenças significativas pelo Teste de 

Tukey. 
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Amônia Total 

 

Os valores médios da amônia por tratamento nas taxas de drenagem testadas estão 

sumarizados na tabela 17. Os resultados mostram um acréscimo nos valores da amônia total 

com o aumento da taxa de drenagem. Os valores desta variável são menores nos tratamentos 

onde foram utilizadas as BPM.  

Existe efeito dos tratamentos e das taxas de drenagem testadas sobre a amônia total. 

As médias dos valores de amônia encontradas para os tratamentos, com e sem BPM 

(respectivamente 0,335 e 0,448 mg/L), foram significativamente diferentes (p<0,001). E as 

médias dos valores de amônia total foram significativamente diferentes (p<0,001) entre as 

taxas de drenagem testadas, 0%, 50%,75% e 100% (respectivamente 0,257, 0,315, 0,441 e 

0,554 mg/L. 

A figura 39 representa às médias, desvio padrão e diferenças significativas da amônia 

encontradas nos dois tratamentos para as quatro taxas de drenagem testadas. Nos tanques 

escavados com BPM, os valores médios da amônia foram significativamente diferentes entre 

as taxas de drenagem 0 e 75% (p<0,001), 0 e 100%, (p<0,001), 50 e 75%, (p<0,001), 50 e 

100% (p<0,001) e 75 e 100% (p<0,001). Entre as taxas de drenagem 0 e 50% (p=0,065) não 

foram encontradas diferença significativa. Nos tanques escavados sem adoção de BPM, foram 

encontradas diferenças significativas entre as taxas de drenagem 0 e 75% (p=0,001), 0 e 100% 

(p<0,001), 50 e 75% (p=0,008), 50 e 100% (p<0,001) e 75 e 100% (p=0,049). Apenas não foi 

encontrada diferença significativa entre as taxas de drenagem 0% e 50% (p=0,772); 

A amônia do tratamento com BPM apresentou menor variação que o tratamento sem 

BPM, entre as taxas de drenagem 0% e 100%. A variação da amônia dos tanques escavados 
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com BPM foi de 0,234 mg/L, enquanto que nos tanques escavados sem BPM foi de 0,36 

mg/L. 

Na comparação das taxas de drenagem entre os tanques escavados com BPM e sem 

BPM, os valores médios da amônia foram significativamente diferentes nas taxas de 

drenagem de 50% (p=0,004), 75% (p<0,001) e 100% (p<0,001). Na taxa de drenagem de 0% 

os valores médios da amônia entre tanques com BPM e sem BPM não foram 

significativamente diferentes (p=0,122).  

  A tabela 18 mostra que a amônia total esta correlacionada (correlação de Pearson) 

com a quantidade de calcário aplicado na calagem (R
2
=0,774 e p=0,014),  com a quantidade 

de super fosfato aplicado na fertilização (R
2
=0,762 e p=0,017),  com a quantidade de uréia 

aplicada também na fertilização (R
2
=0,806 e  p=0,009), com a conversão alimentar (R

2
=0,539 

e p=0,021), com a densidade de peixes estocados nos viveiros escavados (R
2
=0,558 e 

p=0,016) e com a temperatura (R
2
=0,579 e p=0,012). 
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Figura 39. Variação da amônia total (mg/L), média ± desvio padrão, entre os tratamentos 

(com e sem BPM), e as diferentes taxas de drenagem (0%, 50%, 75% e 100%). 

 

*Algarismos romanos diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre 

as taxas de drenagem testadas no tratamento com BPM. Números diferentes indicam médias 

com diferenças significativas (p<0,05) entre as taxas de drenagem testadas no tratamento sem 

BPM. Letras diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre os 

tratamentos nas quatro taxas de drenagem testadas. Diferenças significativas pelo Teste de 

Tukey.  
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Nitrito 

 

Os valores médios do nitrito por tratamento nas taxas de drenagem testadas estão 

sumarizados na tabela 17. Os resultados mostram acréscimos das médias de nitrito com o 

aumento da taxa de drenagem. Os valores registrados são menores nos tratamentos onde 

foram adotadas as BPM.  

Existe efeito dos tratamentos e das taxas de drenagem testadas sobre o nitrito. As 

médias dos valores do nitrito encontrados foram significativamente diferentes (p=0,001) para 

os tratamentos, com e sem BPM (respectivamente 0,017 e 0,024 mg/L). As médias dos 

valores do nitrito foram significativamente diferentes (p<0,001) entre as taxas de drenagem 

testadas, 0%, 50%,75% e 100% (respectivamente 0,005, 0,010, 0,027 e 0,041 mg/L).  

A figura 40 representa às médias, desvio padrão e diferenças significativas entre os 

valores de nitrito encontrados nos dois tratamentos para as quatro taxas de drenagem testadas. 

Nos tanques escavados com BPM, os valores médios do nitrito foram significativamente 

diferentes entre as taxas de drenagem 0 e 75% (p=0,001), 0 e 100%, (p<0,001), 50 e 75%, 

(p=0,003) e 50 e 100% (p<0,001). Entre as taxas de drenagem 0 e 50% (p=0,96 ) e 75 e 100% 

(p=0,283) não foram encontradas diferenças significativas. Nos tanques escavados sem 

adoção de BPM, foram encontradas diferenças significativas entre as taxas de drenagem 0 e 

75% (p<0,001), 0 e 100% (p<0,001), 50 e 75% (p=0,011), 50 e 100% (p<0,001) e 75 e 100% 

(p=0,001). Entre as taxas 0% e 50% (p=0,294) não houve diferenças significativas. 

O valor do nitrito do tratamento com BPM apresentou menor variação que o 

tratamento sem BPM, entre as taxas de drenagem 0% e 100%. A variação do nitrito dos 
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tanques escavados com BPM foi de 0,028 mg/L , enquanto que nos tanques escavados sem 

BPM foi de 0,044mg/L .  

Na comparação das taxas de drenagem entre os tanques escavados com BPM e sem 

BPM, os valores médios do nitrito foram significativamente diferentes somente na taxa de 

drenagem de 100% (p<0,001). Nas taxas de drenagem utilizadas de 0% (p=0,612), 50% 

(p=0,081) 75% (p=0,252) os valores médios do nitrito entre tanques com BPM e sem BPM 

não foram significativamente diferentes.  

 A tabela 18 mostra que o nitrito esta correlacionada (correlação de Pearson) com a 

profundidade dos tanques (R
2
=0,476 e p=0,046), com a conversão alimentar (R

2
=0,513 e 

p=0,029), com a produtividade (R
2
=0,674 e  p=0,002),  com a densidade de peixes estocados 

nos viveiros escavados (R
2
=0,578 e p=0,012) e com a temperatura (R

2
=0,740 e p=0,001). 
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Figura 40. Variação do nitrito (mg/L), média ± desvio padrão, entre os tratamentos (com e 

sem BPM) e as diferentes taxas de drenagem testadas (0%, 50%, 75% e 100%).  

*Algarismos romanos diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre 

as taxas de drenagem testadas no tratamento com BPM. Números diferentes indicam médias 

com diferenças significativas (p<0,05) entre as taxas de drenagem testadas no tratamento sem 

BPM. Letras diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre os 

tratamentos nas quatro taxas de drenagem testadas. Diferenças significativas pelo Teste de 

Tukey.  
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Fósforo Total 

 

Os valores médios de fósforo total por tratamento nas taxas de drenagem testadas 

estão sumarizados na tabela 17.  Os valores de fósforo total sofrem acréscimo com o aumento 

da taxa de drenagem e são menores nos tratamentos onde são adotadas as BPM.  

Existe efeito dos tratamentos e das taxas de drenagem testadas sobre o fósforo total. 

As médias dos valores de fósforo total encontradas para os tratamentos, com e sem BPM 

(respectivamente 0,232 e 0,319 mg/L), foram significativamente diferentes (p=0,001). E as 

médias dos valores do fósforo total foram significativamente diferentes (p<0,001) entre as 

taxas de drenagem testadas, 0%, 50%,75% e 100% (respectivamente 0,048, 0,069, 0,214 e 

0,770 mg/L). 

A figura 41 representa às médias, desvio padrão e diferenças significativas do fósforo 

total encontrados nos dois tratamentos para as quatro taxas de drenagem testadas. Nos tanques 

escavados com BPM, os valores médios do fósforo total foram significativamente diferentes 

entre as taxas de drenagem 0 e 100%, (p<0,001), 50 e 100% (p<0,001) e 75 e 100% 

(p<0,001). Entre as taxas de drenagem 0 e 50% (p=0,945), 0 e 75% (p=0,06) e 50 e 75%, 

(p=0,161), não foram encontradas diferenças significativas. Nos tanques escavados sem 

adoção de BPM, foram encontradas diferenças significativas para os valores médios de 

fósforo total entre as taxas de drenagem 0 e 75% (p=0,002), 0 e 100% (p<0,001), 50 e 75% 

(p=0,004), 50 e 100% (p<0,001) e 75 e 100% (p<0,001). Entre as taxas 0% e 50% (p=0,294) 

não foram verificadas diferenças significativas para os valores médios de fósforo. 

O fósforo total do tratamento com BPM apresentou menor variação que o tratamento 

sem BPM, entre as taxas de drenagem 0% e 100%. A variação do fósforo total dos tanques 
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escavados com BPM foi de 0,603 mg/L, enquanto que nos tanques escavados sem BPM foi de 

0,841 mg/L .  

Na comparação das taxas de drenagem entre os tanques escavados com BPM e sem 

BPM, os valores médios do fósforo total foram significativamente diferentes apenas na taxa 

de drenagem de 100% (p<0,001). Nas taxas de drenagem 0% (p=0,085), 50% (p=0,977) e 

75% (p=0,061)  os valores médios do fósforo total não foram significativamente diferentes 

entre tanques com BPM e sem BPM. 

Os valores registrados para fósforo total não apresentaram correlação com os fatores 

de produção e manejo adotados neste estudo (tab. 18). 
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Figura 41. Variação do fósforo total (mg/L), média ± desvio padrão, entre os tratamentos 

(com e sem BPM), e as diferentes taxas de drenagem testadas (0%, 50%, 75% e 100%).  

* Algarismos romanos diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre 

as taxas de drenagem testadas no tratamento com BPM. Números diferentes indicam médias 

com diferenças significativas (p<0,05) entre as taxas de drenagem testadas no tratamento sem 

BPM. Letras diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre os 

tratamentos nas quatro taxas de drenagem testadas. Diferenças significativas pelo Teste de 

Tukey. 
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Total de Sólidos Dissolvidos (TDS) 

 

Os valores médios do TDS por tratamento nas taxas de drenagem testadas estão 

sumarizados na tabela 17. Os resultados mostram acréscimos nos valores médios do TDS com 

o aumento da taxa de drenagem. Os valores desta variável são menores nos tratamentos com 

utilização das BPM.  

Existe efeito dos tratamentos e das taxas de drenagem testadas sobre o TDS. As 

médias dos valores de TDS encontradas para os tratamentos, com e sem BPM, 

respectivamente 18,55 e 29,47 mg/L, foram significativamente diferentes (p<0,001). As 

médias dos valores de TDS foram significativamente diferentes (p<0,001) entre as taxas de 

drenagem 0%, 50%,75% e 100% (respectivamente 4,45, 8,97, 26,67, 55,95 mg/L). 

A figura 42 representa às médias, desvio padrão e diferenças significativas do TSD 

encontrados nos dois tratamentos para as quatro taxas de drenagem testadas. Nos tanques 

escavados com BPM, os valores médios da TDS foram significativamente diferentes entre as 

taxas de drenagem 0 e 75% (p<0,001), 0 e 100%, (p<0,001), 50 e 75%, (p=0,005), 50 e 100% 

(p<0,001) e 75 e 100% (p<0,001). Entre as taxas de drenagem 0 e 50% (p=0,657) não foram 

encontradas diferenças significativas. Nos tanques escavados sem adoção de BPM, foram 

encontradas diferenças significativas para os valores médios do TDS entre as taxas de 

drenagem 0 e 75% (p<0,001), 0 e 100% (p<0,001), 50 e 75% (p<0,001), 50 e 100% (p<0,001) 

e 75 e 100% (p<0,001). Entre as taxas 0% e 50% (p=0,501) não foram verificadas diferenças 

significativas para os valores médios do TDS.  

O TDS do tratamento com BPM apresentou menor variação entre as taxas de 

drenagem 0% e 100%, que no tratamento sem BPM. A variação das médias do TDS nos 
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tanques escavados com BPM foi de 36,81 mg/L, enquanto que nos tanques escavados sem 

BPM foi de 66,19 mg/L 

Na comparação das taxas de drenagem entre os tanques escavados com BPM e sem 

BPM, os valores médios da TDS foram significativamente diferentes nas taxas de drenagem 

testadas 75% (p=0,018) e 100% (p<0,001). Nas taxas de drenagem 0% (p=0,701) e 50% 

(p=0,522), os valores médios da TDS entre tanques com BPM e sem BPM não foram 

significativamente diferentes,.  

 A tabela 18 mostra que o TDS esta correlacionada (correlação de Pearson) com a 

densidade de peixes estocados nos viveiros escavados (R
2
=0,578 e p=0,012). 
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Figura 42. Variação do TDS (mg/L), média ± desvio padrão, entre os tratamentos (com e sem 

BPM), e as diferentes taxas de drenagem testadas (0%, 50%, 75% e 100%).  

* Algarismos romanos diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre 

as taxas de drenagem testadas no tratamento com BPM. Números diferentes indicam médias 

com diferenças significativas (p<0,05) entre as taxas de drenagem testadas no tratamento sem 

BPM. Letras diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre os 

tratamentos nas quatro taxas de drenagem testadas. Diferenças significativas pelo Teste de 

Tukey.  
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Material Sedimentável (MS) 

 

Os valores médios de MS por tratamento nas taxas de drenagem testadas estão 

sumarizados na tabela 17. Os resultados mostram acréscimos nos valores médios de MS com 

o aumento da taxa de drenagem. E ainda, os valores desta variável são menores nos 

tratamentos com adoção das BPM.  

Existe efeito dos tratamentos e das taxas de drenagem testadas sobre o MS. As médias 

dos valores de MS encontradas para os tratamentos, com e sem BPM, respectivamente 2,14 e 

2,73 ml/L, foram significativamente diferentes (p<0,001). As médias dos valores de MS 

foram significativamente diferentes (p<0,001) entre as taxas de drenagem 0%, 50%,75% e 

100% (respectivamente 1,38, 1,73, 2,73 e 3,91 ml /L). 

A figura 43 representa às médias, desvio padrão e diferenças significativas do MS 

encontrados nos dois tratamentos para as quatro taxas de drenagem testadas. Nos tanques 

escavados com BPM, os valores médios da MS foram significativamente diferentes entre as 

taxas de drenagem 0 e 75% (p<0,001), 0 e 100%, (p<0,001), 50 e 75%, (p<0,001), 50 e 100% 

(p<0,001) e 75 e 100% (p=0,003). Entre as taxas de drenagem 0 e 50% (p=0,396) não foram 

encontradas diferenças significativas. Nos tanques escavados sem adoção de BPM, foram 

encontradas diferenças significativas para os valores médios do MS entre as taxas de 

drenagem 0 e 75% (p<0,001), 0 e 100% (p<0,001), 50 e 75% (p<0,001), 50 e 100% (p<0,001) 

e 75 e 100% (p<0,001). Entre as taxas 0% e 50% (p=0,212) não foram verificadas diferenças 

significativas para os valores médios do MS.  

O MS do tratamento com BPM apresentou menor variação entre as taxas de drenagem 

0% e 100%, que no tratamento sem BPM. A variação das médias do MS nos tanques 
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escavados com BPM foi de 2,19 mg/L, enquanto que nos tanques escavados sem BPM foi de 

2,87 ml/L 

Na comparação das taxas de drenagem entre os tanques escavados com BPM e sem 

BPM, os valores médios da MS foram significativamente diferentes nas taxas de drenagem 

testadas de 0% (p=0,038), 50% (p=0,016) e 100% (p<0,001). Nas taxas de drenagem de 75% 

(p=0,086), os valores médios da MS entre tanques com BPM e sem BPM não foram 

significativamente diferentes.  

A tabela 18 mostra que o MS esta correlacionada (correlação de Pearson) com a 

densidade de peixes estocados nos viveiros escavados (R
2
=0,489 e p=0,039). 
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Figura 43. Variação da MS (ml/L), média ± desvio padrão, entre os tratamentos (com e sem 

BPM), e as diferentes taxas de drenagem testadas (0%, 50%, 75% e 100%).  

*Algarismos romanos diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre 

as taxas de drenagem testadas no tratamento com BPM. Números diferentes indicam médias 

com diferenças significativas (p<0,05) entre as taxas de drenagem testadas no tratamento sem 

BPM. Letras diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre os 

tratamentos nas quatro taxas de drenagem testadas. Diferenças significativas pelo Teste de 

Tukey. 
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Clorofila-A 

 

Os valores médios de clorofila-a por tratamento nas taxas de drenagem testadas estão 

sumarizados na tabela 17. Os resultados mostram que os valores de clorofila-a sofrem 

acréscimo com o aumento da taxa de drenagem e são menores nos tratamentos onde são 

adotadas as BPM.  

Existe efeito dos tratamentos e das taxas de drenagem testadas sobre a clorofila-a. As 

médias dos valores de clorofila-a encontradas para os tratamentos, com e sem BPM 

(respectivamente 20,501 e 28,658 µg/L), foram significativamente diferentes (p<0,001). E as 

médias dos valores de clorofila-a foram significativamente diferentes (p<0,001) entre as taxas 

de drenagem testadas, 0%, 50%,75% e 100% (respectivamente 9,783, 16,222, 27,758 e 

44,556 µg/L). 

A figura 44 representa às médias, desvio padrão e diferenças significativas da 

clorofila-a encontrados nos dois tratamentos para as quatro taxas de drenagem testadas. Nos 

tanques escavados com BPM, os valores médios da clorofila-a foram significativamente 

diferentes entre as taxas de drenagem 0 e 75% (p=0,002) e 0 e 100%, (p<0,001), 50 e 75%, 

(p=0,022), 50 e 100% (p<0,001) e 75 e 100% (p<0,001). Entre as taxas de drenagem 0 e 50% 

(p=0,611), não foram encontradas diferenças significativas. Nos tanques escavados sem 

adoção de BPM, foram encontradas diferenças significativas para os valores médios da 

clorofila-a entre as taxas de drenagem de 0 e 75% (p=0,002), 0 e 100% (p<0,001), 50 e 75% 

(p=0,022), 50 e 100% (p<0,001) e 75 e 100% (p<0,001). Entre as taxas 0% e 50% (p=0,611) 

não foram verificadas diferenças significativas. 
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A clorofila-a do tratamento com BPM apresentou menor variação que o tratamento 

sem BPM, entre as taxas de drenagem 0% e 100%. A variação da clorofila-a dos tanques 

escavados com BPM foi de 30,10µg/L, enquanto que nos tanques escavados sem BPM foi de 

39,44 µg/L.  

Na comparação das taxas de drenagem entre os tanques escavados com BPM e sem 

BPM, os valores médios da clorofila-a foram significativamente diferentes nas taxas de 

drenagem de 50% (p=0,011) e 75% (p<0,001)  100% (p=0,001). Na taxa de drenagem de 0% 

(p=0,667), os valores médios da clorofila-a não foram significativamente diferentes entre 

tanques com BPM e sem BPM. 

Os valores registrados para a clorofila-a não apresentaram correlação com os fatores 

de produção e manejo adotados neste estudo (tab. 18). 
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Figura 44. Variação da clorofila-a (µg/L), média ± desvio padrão, entre os tratamentos (com e 

sem BPM), e as diferentes taxas de drenagem testadas (0%, 50%, 75% e 100%).  

*Algarismos romanos diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre 

as taxas de drenagem testadas no tratamento com BPM. Números diferentes indicam médias 

com diferenças significativas (p<0,05) entre as taxas de drenagem testadas no tratamento sem 

BPM. Letras diferentes indicam médias com diferenças significativas (p<0,05) entre os 

tratamentos nas quatro taxas de drenagem testadas. Diferenças significativas pelo Teste de 

Tukey.  
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Discussão 

 

Temperatura 

É o parâmetro que mede a radiação absorvida na superfície, que se transforma em 

energia calórica e que se propaga na água por condução. É o fator físico dentre os mais 

limitantes numa grande variedade de processos biológicos, tem efeito desde a velocidade de 

simples reações químicas (a velocidade das reações químicas e biológicas é duas vezes maior 

ou menor a cada 10 °C de flutuação), até a distribuição ecológica de uma espécie animal 

(Lopes, 2003).  

Os peixes oriundos de regiões tropicais como o tambaqui são chamados de peixes de 

águas quentes. A faixa ótima para o crescimento dos peixes de águas quentes é entre 25 e 32 

°C (Cyrino & Kubitza, 1996). Os valores de temperaturas médios encontrados neste trabalho, 

entre 28,73 a 30,54 °C (nos tratamentos com BPM) e 29,76 a 31,8 ° C (nos tratamentos sem 

BPM) estão dentro da faixa considerada ótima, e foram próximos aos observados por 

Barroncas (2005) para tratamentos sem e com renovação de águas, respectivamente 30,43 e 

32,62 °C, como também determinados por Dias (2005) (29,87 a 30,22 ºC) e por Gomes e 

Silva (2009) (30,14 a 31,68 °C) em tratamentos com e sem calagem e fertilização.   

As diferenças significativas mostram que há efeito positivo da adoção das BPM nos 

tanques escavados, principalmente pela presença da cobertura vegetal que se fez nestes 

tanques. Os resultados também sugerem que para evitar lançar os efluentes com variações 

maiores de temperaturas, sejam utilizadas drenagens de até 75% para fazer a despesca em 

tanques com adoção das BPM, porém nos tanques sem adoção de BPM, a drenagem para 

despesca deve ser de apenas 50%.   
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A temperatura da água nos viveiros é um fator ambiental independente sobre o qual o 

aquicultor tem controle limitado. (Schmittou, 1993) e segundo a Resolução do CONAMA n° 

397/2008, a liberação dos efluentes no corpo receptor somente poderá ocorrer se a 

temperatura do material descartado não exceder a 03 °C a temperatura da zona de mistura do 

corpo receptor. Em função disto, também se recomenda que os piscicultores realizem 

medições de temperatura do corpo receptor e realizem as drenagens para despesca nos 

horários com menores diferenças de temperatura.  

 

Oxigênio dissolvido 

Dentre os gases dissolvidos na água, o oxigênio (O2), é um dos mais importantes na 

dinâmica e na caracterização de ecossistemas aquáticos e é o fator mais limitante num sistema 

intensivo de produção de peixes (Kubitza, 2003).. As principais fontes de oxigênio para a 

água são: a atmosfera e a fotossíntese. Por outro lado, as perdas são provocadas pela 

decomposição de matéria orgânica (oxidação), perdas para a atmosfera, respiração de 

organismos aquáticos e oxidação de íons metálicos como, por exemplo, o ferro e o manganês.  

Embora exista em abundância na atmosfera, o oxigênio é muito pouco solúvel na 

água. A taxa de difusão na água é muito lenta. A solubilidade do oxigênio na água, como de 

todos os gases, depende de dois fatores principais, temperatura e pressão. Com a elevação da 

temperatura e diminuição da pressão, ocorre redução na capacidade de fixação do oxigênio na 

água (Esteves, 1998). Isso faz com que a liberação de oxigênio pelas algas fotossintetizantes 

seja a principal fonte de OD nos ecossistemas aquaculturais (Cyrino & Kubitza, 1996).  

Segundo a Resolução do CONAMA n° 357/2005, as águas de classe II (destinadas ao 

uso da produção aquícola) não deve ter OD em nível inferior a 5mg/L, sendo considerada 
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limitante a produção de peixes quando em nível inferior a 4mg/L (Kubitza, 2003). Neste 

trabalho, os valores de OD encontrados, entre 3,25 a 5,87 mg/L (tratamentos sem BPM)  e 

5,40 5,99 mg/L (tratamento com BPM), ficaram parcialmente abaixo do recomendado, 

principalmente nos tanques onde não foram adotas as BMPs. Nos estudos de Dias (2005) e 

Gomes & Silva (2009), que testaram tratamentos com e sem calagem e adubação, os valores 

também variaram nestas faixas (4,86 a 5,38 mg/L e de 3,75 a 7,56mg/L de OD 

respectivamente). 

As diferenças significativas encontradas entre os tratamentos mostram efeito positivo 

da adoção das BPM nos viveiros escavados. Segundo Kubitza (2003) os níveis de OD podem 

ter a influência da densidade de peixes, restos de ração, fezes e metabólicos excretados pelos 

peixes, entretanto não encontramos correlação entre os valores observados e os parâmetros 

produtivos e aspectos dos manejos adotados.  

Os resultados sugerem que para evitar variações de decréscimo no nível de oxigênio 

dissolvido em tanques com BPM, poderia se adotar a drenagem de até 75%, porém nos 

tanques sem adoção de BPM, a drenagem deve ser de apenas 50%. Desta maneira os efluentes 

liberados nas drenagens para despesca ficariam dentro dos valores considerados ideais para as 

águas de classe II (não inferior a 5mg/L), segundo a Resolução do CONAMA n°357/2005.  

 

pH 

Definido como logaritmo negativo da concentração dos íons H
+
 na água. Os íons H

+
 

apresentam reação ácida na água, enquanto os íons OH
-
 (hidroxila) apresentam reação alcalina 

ou básica. Os valores de pH da água indicam se esta possui reação ácida ou alcalina. A escala 

de pH compreende valores de 0 a 14 unidades de pH. O pH 7 indica uma condição neutra na 
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água, onde há um equilíbrio entre os íons H
+
 e OH

-
. Como regra geral os valores de pH 

próximos à neutralidade (6,5 a 8,0) são mais adequados à produção de peixes (Kubitza, 2003). 

O pH é um parâmetro que pode ser a causa de muitos fenômenos químicos e 

biológicos, porém pode também ser conseqüência de outra série de fenômenos. Por exemplo, 

o pH alcalino é responsável por uma maior percentagem de amônia não ionizada, presente na 

água, mas este mesmo pH pode ser o resultado de uma outra série de fatores, tais como a 

abundância de fitoplâncton nos tanques de cultivo (Arana, 1999). 

Os valores encontrados de pH neste estudo 5,4 a 5,9 (em viveiros com BPM) e 6,1 a 

6,7 (em viveiros sem BPM), estão dentro da faixa adequada para o cultivo do tambaqui 

(Baldisserotto & Gomes, 2005), entre 5 e 6,5. Entretanto, segundo à Resolução do CONAMA 

n°357/2005 as águas de classe II (destina ao uso de produção aquícola), devem ter pH, 

variando de 6,0 a 9,0, porém dentro dos limites para lançamento com efluente, que varia de 

5,0 a 9,0. 

Outra preocupação, é o fato comum encontrar igarapés, que são utilizados como fontes 

de abastecimentos dos empreendimentos piscícola na região, com águas de pH naturalmente 

abaixo de 5,0 (Horbes e Oliveira, 2008). Então, deve-se propor uma regulamentação que 

contemple esta realidade regional, pois caso contrário a atividade ficaria irregular em boa 

parte do Estado do Amazonas. 

Segundo Kubitza (2003) e Queiroz et al (2004) os valores de pH podem variar 

conforme as taxas de calagens utilizadas, fertilizações que estimulam o crescimento do  

fitoplâncton, que por sua vez pela atividade fotossintética e respiratória pode provocar 

flutuações nos valores de pH. Neste trabalho os valores do  pH foram correlacionado com a 

taxa de calagem e fertilização.  
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Também foram verificadas correlações com o tamanho da área, o que pode estar 

ligado ao caractere ácido do solo da região, pois os tanques sem calagem tiveram 

predominância de águas mais ácidas, além de densidade de peixes que pela movimentação 

podem aumentar a quantidade de material suspenso, diminuindo a penetração da luz e 

interferindo diretamente no pH (Arana 1997).  

 

Condutividade 

É um indicador da capacidade que a água tem em conduzir eletricidade. Fornece 

informações importantes sobre o metabolismo do viveiro, ajudando a detectar fontes 

poluidoras. A condução é função da maior concentração iônica, em águas muito puras maior 

será a resistência e menor será a condutividade (Lopes, 2003). 

A condutância específica fornece uma boa indicação das modificações na composição 

de uma água, especialmente na sua concentração mineral, mas não fornece nenhuma 

indicação das quantidades relativas dos vários componentes. À medida que mais sólidos 

dissolvidos são adicionados, a condutividade específica da água aumenta (Oikos, 2005). 

Os valores de condutividade observados por Barroncas (2005) 40,36 e 51,37 µS/cm 

para tratamentos sem e com renovação de águas respectivamente, foram semelhantes às faixas 

observadas neste estudo, 27,88 a 57,65 µS/cm (viveiros com adoção de BPM) e 38,11 a 65,00 

µS/cm (viveiros sem BPM).  

Apesar da Resolução do CONAMA n° 357/2005 não apresentar valores específicos 

para este parâmetro, os valores médios estão em conformidade com estabelecidos Boyd & 

Tucker (1998), que recomendam até 1000 µS/cm. 
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As diferenças significativas nos valores médios da condutividade elétrica mostram 

efeito positivo da adoção das BPM. Os resultados sugerem que para evitar variações de 

acréscimo no nível de condutividade elétrica em tanques com BPM, poderia se adotar a 

drenagem de até 75%, enquanto que nos tanques sem adoção de BPM, a taxa de drenagem 

para despesca deveria ser de 50%.   

 Os valores de deste parâmetro foram correlacionados aos valores de conversão 

alimentar, produção e densidade de peixes em função de que quanto maior a taxa de 

conversão a maior desperdício de ração, assim com maiores densidades exigem em maiores 

taxas de arraçoamento, que também acarreta em mais sobras, aumentando a concentração de 

sólidos em suspensão e conseqüentemente refletindo nos valores da condutividade elétrica 

(Boyd, 2003).     

 

DBO5 

A DBO5 de uma amostra de água é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a 

matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbica para uma forma inorgânica estável. 

A DBO5 é normalmente considerada como a quantidade de oxigênio consumido durante um 

determinado período de tempo (05 dias), numa temperatura de incubação específica (20 °C). 

A presença de um alto teor de matéria orgânica pode induzir à completa extinção do oxigênio 

na água, provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática. Um 

elevado valor da DBO5 pode indicar um incremento da micro-flora presente e interferir no 

equilíbrio da vida aquática (Carvalho, 1981). 

Os valores encontrados neste trabalho 4,0 a 6,2 mg/L de O2 (tratamento com BPM) e 

4,9 a 7,3 mg/L de O2 (tratamento sem BPM), estão na mesma faixa determinada nos efluentes 
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por Dias (2005) para alevinagem do tambaqui em viveiros com e sem calagem e fertilização 

(4,28 e 5,29 mgO2/L). Em comparação ao estudo de Barroncas, os valores de DBO5 nos 

efluentes foram ligeiramente inferiores, respectivamente 6,67 e 8,94 mg/L de O2 em viveiros 

com e sem renovação de água, porém são muito superiores aos verificados por Gomes & 

Silva (2009) nos efluentes da produção de tambaqui testado em  tratamentos com e sem 

calagem e fertilização, respectivamente 2,82 a 3,56 mg/L O2.   

As diferenças significativas nos valores médio da DBO5 mostram efeito positivo da 

adoção das BPM. Os resultados sugerem que para evitar variações de acréscimo na DBO5 em 

tanques com BPM, poderia se adotar a drenagem de até 50%, porém nos tanques sem adoção 

de BPM, a drenagem para fazer a despesca deveria ser evitada. Isto porque, os valores 

observados neste parâmetro estão acima dos níveis aceitáveis para classe II, de acordo com a 

Resolução n° 357 do CONAMA/2005, que é de até 5 mg/L de O2, quando utilizadas taxas de 

drenagens superiores a75% nos viveiros escavados onde foram adotas as BPM e empregados 

e acima de 50% nos viveiros sem BPM.  

 Os valores de DBO5 mostraram correlação com os fatores se caracterizam por 

acarretar em aumento de matéria orgânica, entre eles calagem, fertilização e densidade de 

peixes. Segundo Kubitza (2003), os altos valores de BDO5 estão correlacionados a quantidade 

de fertilizante utilizado, principalmente os adubos orgânicos.   

Além disto, as maiores concentrações de BDO5, estão contidas nos últimos 20% do 

efluente, por isso recomenda-se que a drenagem final deve ser a mais lenta possível e não 

com a drenagem completamente aberta (Campos 2007). Sendo recomendável fazer a 

drenagem após dois dias, quando os valores podem decrescer até em 60% (Auburn, 2004).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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DQO 

É a quantidade de oxigênio necessária para oxidação da matéria orgânica por meio de 

um agente químico. Os valores da DQO normalmente são maiores que os da DBO5 (Carvalho, 

1981), afirmação esta corroborada neste trabalho. 

A descarga de efluentes com alta demanda bioquímica de oxigênio (DBO) pode 

causar redução no oxigênio nas águas receptoras; da mesma forma, a descarga de efluentes 

ricos em nutrientes pode acarretar hipernitrificação e eutrofização; e a descarga de efluentes 

ricos em matéria orgânica pode causar mudanças na produtividade e estrutura da comunidade 

bentônica adjacente (Macintosh & Phillips, 1992; Boyd & Musig, 1992; Primavera, 1993) 

Os valores de DQO observados neste estudo 25,9 a 51,4 mg/L de O2 (tratamento com 

BPM) e 28,9 a 61,8 mg/L de O2 (tratamento sem BPM), sem assemelham as verificados por 

Barroncas (2005) nos tratamentos sem e com renovação de água, respectivamente 49,89 e 

71,56 mg/L de O2), porém foram superiores aos encontrados por Gomes & Silva (2009), que 

avaliaram a aplicação ou não de calagem e fertilização  na engorda do tambaqui (11,51 a 

14,61 mg/L de O2) e Dias (2005) que estudou a recria de tambaqui com os mesmos manejos 

(média de 9,3mg/L de O2).   

Não existe na Resolução n° 357 do CONAMA/2005, regulamentação para este 

parâmetro. 

As diferenças significativas nos valores médio da DQO mostram um efeito positivo da 

adoção das BPM. Os resultados sugerem que para evitar variações de acréscimo na DQO em 

tanques com BPM, a drenagem de até 75%, porém nos tanques sem adoção de BPM, a 

drenagem de até 50%.   
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Amônia total 

A amônia total é a combinação de duas formas nitrogenadas: amônia (NH3) e amônio 

(NH4
+
). O NH3 é altamente tóxico aos peixes, mas o NH4

+ 
é inofensivo nos níveis encontrados 

em ecossistemas aquaculturais. O equilíbrio NH3/NH4
+
 é diretamente regulado pelo pH, 

temperatura e salinidade. A toxidade da amônia aumenta com o aumento do pH e temperatura 

(Kubitza, 2003). O nível de tolerância de NH3 para a maioria das espécies cultivadas está 

entre 0,6 e 2,0 mg/L por curto período de exposição, mas níveis estressantes estão em torno 

de 0,1 mg/L (Schimittou, 1993). 

A amônia é o principal produto da excreção dos peixes, sendo responsável por cerca 

de 80% do total excretado por várias espécies (Westers, 2001), e no caso do tambaqui 87,4% 

de amônia vem da excreção (Ismiño-Orbe et al. 2003), o que poderia explicar a correlação 

com a densidade de peixes estocados. Além disto, a amônia entra no sistema por meio da 

degradação de ração, restos de alimentos (alimentação complementar) e da matéria orgânica 

por bactérias (Kubitza, 2003), ou ainda pela baixa digestibilidade da alimentação fornecida, 

indicadores que corroborando a correlação encontrada entre amônia e a conversão alimentar.  

Segundo Kubitza (2203) a aplicação de fertilizantes nitrogenados, uréia e os fosfatos 

monoamônicos e diamônicos também contribuem para o aumento da concentração de amônia 

na água, fato confirmado pelas correlações encontradas com as quantidades de superfosfato e 

uréia aplicados nos tanques. 

Os valores observados nesta avaliação 0,23 a 0,47 mg/L (tratamento com adoção de 

BPM) e de 0,28 a 0,64 mg/L, ficaram próximos aos encontrados na avaliação dos efluentes da 

engorda do tambaqui com aplicação ou não de calagem e fertilização por Gomes & Silva 

(2009),  respectivamente 0,26 a 0,33 mg/L. Os efluentes da recria de juvenis de tambaqui com 
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os mesmos manejos, os valores variaram de 0,25 a 0,40mg/L (Dias, 2005). Porém, foram 

inferiores a 6,0 e 6,2 mg/L para os efluentes da criação do tambaqui em sistemas com e sem 

renovação de água (Barronca, 2005). 

Os valores observados são inferiores os níveis aceitáveis para águas de classe do tipo 

II, de acordo com a Resolução n° 357 do CONAMA/2005, que é de até 3,7 mg/L em pH 

menor que 7,5, bem como para os limites de lançamento de efluentes Resolução n° 397 do 

CONAMA/2008, que é de 20,0 mg/L. 

As diferenças significativas nos valores médio da amônia mostram efeito positivo da 

adoção das BPM. Sugere-se adotar drenagem de até 75% nos tanques com adoção de BPM, 

porém, nos tanques sem adoção de BPM, a drenagem de até 50%.   

 

Nitrito 

Em ecossistemas aquaculturais é um produto da atividade biológica relacionada com a 

decomposição de componentes das proteínas da matéria orgânica. O nitrito é um composto 

intermediário produzido da amônia por meio do processo de oxidação (nitrificação) por 

bactérias Nitrossomas que transformam em nitrato (Esteves, 1998).  

Elevadas concentrações de nitrito na água dos viveiros causam a doença do sangue 

marrom, ocasionada pela oxidação da hemoglobina transformando-a em meta-hemoglobina, 

diminuindo a capacidade respiratória dos peixes, segundo Arana (2004), o nitrito impede a 

fixação do oxigênio na hemoglobina provocando a morte dos animais por asfixia. O nitrito 

pode ser estressante para os peixes numa concentração na água de 0,1 mg/L (Schimittou, 

1993). 
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 Os valores do nitrito observados 0,003 a 0,032 mg/L para os tratamentos com adoção 

de BPM e 0,006 a 0,050 mg/L nos tratamentos sem BPM, foram semelhantes aos observados 

por Barroncas em tanques de cultivo do tambaqui sem renovação de água (0,041 mg/L)  e  

com renovação (0,007 mg/L)
 
e por Gomes  & Silva (2009) na engorda do tambaqui com 

diferentes manejos de  fertilização e calagem (0,005 a 0,006 mg/L).  

O aumento dos valores durante a drenagem e despesca pode ser explicado pelo fato de 

existir uma elevada concentração de amônia associado aos baixos níveis de OD o que 

dificulta a oxidação da amônia para nitrato, resultando no acumulo do nitrito (Boyd, 1989). O 

processo de oxidação do nitrito intermediado pelas bactérias do gênero Nitrobacter é mais 

sensível a condições de hipóxia que a oxidação da amônia a nitrito, o que explica o acúmulo 

do nitrito (Kubitza, 2003). 

Os valores do nitrito estão abaixo dos níveis aceitáveis para águas do tipo II, de acordo 

com a Resolução n° 357 do CONAMA/2005, que é de até 1,0 mg/L.  

As diferenças significativas nos valores médio do nitrito mostram efeito positivo da 

adoção das BPM. Os resultados sugerem que para evitar variações de acréscimo no nitrito em 

tanques com BPM, deveria se adotar a drenagem de até 50%.   

 

Fósforo total 

O fósforo total é a chave metabólica dos nutrientes, sendo o suprimento deste 

elemento que regula a produtividade das águas naturais (Esteves, 1998). O fósforo 

desempenha um forte papel no desenvolvimento de algas ou outras plantas aquáticas 

desagradáveis em reservatórios ou águas paradas. Sua presença limita, em grande parte das 
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vezes, o crescimento desses seres (Oikos, 2005). Porém, em quantidades elevadas indicam 

poluição nos ambientes aquáticos (Golterman et al., 1978).  

Os valores observados para o fósforo total nos tratamentos com BPM (0,044 a 0,65 

mg/L) e nos sem BPM (0,053 a 0,89 mg/L) foram inferiores as médias encontradas por 

Barroncas nos efluentes da criação do tambaqui com e sem renovação de água, 

respectivamente 0,71 e 1,05 mg/L, a exceção do final onde drenagem nos tanques sem BPM. 

Na recria do tambaqui sob diferentes manejos de calagem e fertilização os valores observados 

também foram inferiores, porém, nas drenagens superiores a 75% e 50%, foram superiores 

respectivamente 0,22 a 0,54 (Dias, 2005). O mesmo foi registrado na engorda do tambaqui 

sob mesmo manejo, entre 0,18 a 0,31 mg/L (Gomes & Silva, 2009).  

As diferenças significativas nos valores médios do fósforo total mostram que existe 

um efeito positivo da adoção das BPM. Os resultados sugerem que para evitar variações de 

acréscimo no fósforo total em tanques com BPM, poderia se adotar a drenagem de até 50%. 

Enquanto que, nos tratamentos sem BPM, em função do nível de fósforo total estar acima dos 

níveis aceitáveis desde o início da drenagem, de acordo com a Resolução n° 357 do 

CONAMA/2005 (limite máximo até 0,05 mg/L), seria aconselhável não efetuar a drenagem 

sem devido tratamento.  

Além disto, o valor do de fósforo total também não se adequada a corpos de água 

naturais da Amazônia que tem uma concentração deste nutriente mais elevado (Lopes, 2003) 

e isto sugere que há pouca ou quase nenhuma introdução de fonte de fósforo (fertilização) 

para promover a produção primária, alertando também, que os piscicultores devem ter 

cuidados para não eutrofizar a água dos viveiros (Dias, 2005; Gomes & Silva, 2009). 
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Entretanto, não encontramos correlação entre os valores de fósforo total e os fatores 

avaliados.  

  

Sólidos totais dissolvidos (STD) 

Representa a matéria orgânica dissolvida, matéria orgânica particulada e substâncias 

inorgânicas particuladas em suspensão. Este é o fator que contribui diretamente para o nível 

de turbidez do ambiente, permitindo maior ou menor penetração de luz (Beveridge, 1996).  

A alta concentração de sólidos em suspensão presentes nos efluentes é potencialmente 

um dos maiores problemas ambientais da aqüicultura e as duas maiores fontes de sólidos em 

suspensão na água de aqüicultura são as partículas de solo, matéria orgânica particulada 

resultante do plâncton vivo e detritos (Boyd et al., 2000). Entretanto, neste trabalho 

encontramos uma correlação com a densidade de peixes nos viveiros, o fato de fazer uma 

drenagem parcial e depois efetuar a despesca, faz com que grande quantidade de material 

orgânico fique suspenso pela movimentação da rede, das pessoas e dos próprios peixes. 

Os valores de STD encontrados neste trabalho 3,76 a 40,57 (tratamento com BPM) e 

5,13 a 71,32 (tratamento sem BPM) foram inferiores aos registrados por Barroncas (2005) na 

criação do tambaqui em sistemas sem e com renovação de água, respectivamente 115,11 e
 

133,56 mg/L, e semelhantes (6,46 a 10,71) a engorda do tambaqui com manejos de calagens e 

fertilizantes diferenciados. 

 Os valores de STD observados neste trabalho estão abaixo dos níveis aceitáveis para 

águas do tipo II, de acordo com a Resolução n° 357 do CONAMA/2005, que é de até 500 

mg/L. 
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As diferenças significativas nos valores médio da STD mostram efeito positivo da 

adoção das BPM. Os resultados sugerem que para evitar variações de acréscimo na STD em 

tanques com BPM, poderia se adotar a drenagem de até 75%, porém nos tanques sem adoção 

de BPM, a drenagem de 50%.   

 Além disto, nos últimos 20% do efluente estão contidas as maiores concentrações de 

STD, por isso recomenda-se que a drenagem final deve ser a mais lenta possível (Campos 

2007). Sendo recomendável fazer a drenagem após dois dias, quando os valores podem 

decrescer até em 98% (Auburn, 2004). 

  

Matéria sedimentável (MS) 

Representam, no momento da amostragem, todos os suspensos e possíveis 

sedimentados, de origem mineral ou não, portanto dependendo da agitação ou não das águas, 

do tempo de permanência na água (densidade) e da capacidade de hidratarem ou se 

solubilizarem, antes e após a sedimentação (Pádua, 2005). Como no caso do STD, a matéria 

sedimentável também teve correlação com a densidade de peixes estocados.  

Os valores médios observados, 1,18 a 3,37 ml/L (tratamento com BPM) e 1,60 a 4,47 

ml/L foram semelhantes aos observados por Barroncas (2005) na avaliação da criação do 

tambaqui em sistema com e sem renovação de água (3,13 e 3,36 ml/L), entretanto superiores 

aos encontrados por Dias (2005) e Gomes & Silva (2009, respectivamente 0,01 a 0,02 ml/L na 

recria e engorda do tambaqui com diferentes sistemas de manejo de calagem e fertilização.   

As diferenças significativas nos valores médio da MS sugerem efeito positivo da 

adoção das BPM, porém insuficientes para reduzir o nível de material sedimentável. Os 

valores de MS verificados neste trabalho estão acima dos níveis aceitáveis para o lançamento 
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de efluentes, de acordo com a Resolução n° 357 do CONAMA/2005, que é de até 1 mL/L, 

independente de tratamentos ou taxas de drenagens testadas.  

Isto mostra que para evitar variações maiores acréscimo na MS em tanques com BPM, 

deveria se adotar medidas auxiliares, como a utilização de filtros mecânicos, biológicos, 

macrófitas ou pela utilização de bacia de sedimentação, evitando lançar os efluentes 

diretamente no corpo receptor. E quando drenar o viveiro, fazer de forma lenta, sendo 

recomendável fazer a drenagem após dois dias (Campos 2007).   

  

Clorofila-A 

A concentração da clorofila-a é uma medida indireta da quantidade das algas verdes 

presentes num ambiente hídrico, podendo determinar o estado trófico de um determinado 

corpo hídrico. Nesse índice a parte correspondente à clorofila-a deve ser considerada como 

uma medida da resposta do corpo hídrico ao agente causador, indicando de forma adequada o 

nível de crescimento de algas que tem lugar em suas águas (Oikos, 2005). 

Normalmente há aumento da concentração da clorofila, conseqüentemente do 

fitoplâncton em função do aporte de matéria orgânica presente nos resíduos de ração e nas 

excretas dos peixes. Entretanto não foi encontrado correlações com nenhum fator avaliado.  

Os valores observados 9,21 a 39,31 µg/L (tratamento com BPM) e 10,36 a 49,80 µg/L 

(tratamento sem BPM) foram próximos aos observados por Dias (2005) e Gomes & Silva 

(2009), respectivamente na recria do tambaqui (19 µg/L) e engorda do tambaqui (11,2 a 26,14 

µg/L) em diferentes manejos de calagem e fertilização, entretanto inferiores aos verificados 

por Barroncas (2005) na produção do tambaqui em sistemas com e sem renovação de água 

(746,35
 
e 1084,09 µg/L). 
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Os valores de clorofila-a verificados neste trabalho estão dentro dos níveis aceitáveis 

para o enquadramento na classe II, desde que os viveiros com BPM não ultrapassem a taxa de 

drenagem de 75%, enquanto que quando não adotado BPM, a taxa não pode ser superior a 

50%, visto que o limite é de 30,0 µg/L de acordo com a Resolução n° 357 do 

CONAMA/2005. 

  

Considerações e recomendações 

 Os resultados deste validam as medidas de BPM, bem com de taxas de drenagens 

adotadas, portanto, utilizando-se das BPM na piscicultura os produtores passam a evitar ou 

minimizar o impacto das suas ações de manejo sobre o meio ambiente.  Ao contar com este 

instrumento, a piscicultura do Amazonas passa não só a proteger o meio ambiente local, mas 

a se preparar para o futuro contexto global, com um mercado cada vez mais exigente e cheio 

de barreiras não comerciais.   

 Mas é muito importante mencionar que conjunto de condutas das BPM devem ser 

continuamente revistas e atualizadas em face de novos avanços técnicos e científicos. É muito 

importante dizer que a adoção das BPM em piscicultura não deve representar um entrave para 

a produção, mas um meio para aumentar a competitividade e lucratividade da piscicultura, 

combatendo desperdícios e valorizando a produção. 

Em função dos resultados alcançados neste trabalho recomenda-se adotar o conjunto 

de BPM e taxas de drenagens não superiores a 50% para realizara despeça dos viveiros e 

tanques de piscicultura. O restante da água que ficou no viveiro deverá ficar em repouso por 

uns três ou quatro dias e depois fazer a drenagem de modo lento, com baixa vazão, ou pode 

ser destinada a outra atividade, como irrigação de produtos hortifrutigranjeiros, ou ainda 
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destina a algum tipo de tratamento, como bacia de sedimentação, tanque com macrófitas, uso 

de filtro biológico e ou mecânico.  

 

Conclusões 

 - Foi validado a adoção das BPM sobre a qualidade das águas de drenagens no 

momento da despesca do tambaqui. Os viveiros que adotaram o conjunto de BPM 

estabelecidas apresentaram valores significativamente menores na variação dos parâmetros 

físicos químicos testados, do que os viveiros sem a adoção das BPM. A exceção foi o pH que 

não apresentou variação significativa. 

 - As taxas de drenagens de 25 e 50% podem ser adotadas como uma prática de BPM, 

pois os valores foram significativamente menores na variação dos parâmetros físicos 

químicos testados, que as taxa de 75 e 100% de drenagem.  

 - As variáveis mais preocupantes, pois em algum momento deste estudo ultrapassaram 

o limite estabelecido pelas Resoluções n° 357/2005 e 397/2008 do CONAMA foram: 

oxigênio dissolvido, DBO5 fósforo total, material sedimentável, clorofila-a. Entretanto o 

manejo adequado das taxas de drenagem, associado a adoção de outras BPM, podem manter 

os níveis adequados de oxigênio dissolvido, DQO e clorofila-a dentro do limites de tolerância 

da legislação, mas não da matéria sedimentável e fósforo.   
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ANEXO 01: 

 

DIAGNÓSTICO DA PISCICULTURA NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA 

EVA/AM                                           

PROJETO POPPE  

EMBRAPA/INPA/FAPEAM 

 FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO E OBSERVAÇÃO - FIO 

 

 

 

1. Dados de Identificação.                                                                                                                                              

 

Data:___ /___ /2006                                                                         

Proprietário:_________________________________Outro 

contato:__________________________   

Localização:_______________________________Coordenadas:_______________________                        

Nome da Fazenda:_________________________________Telefone:___________________                          

 

 

2 Características Gerais. 

 

Tem visitas técnicas: S (  )  N (  )     

Finalidade da criação: Lazer (  )   Subsistência (  )    Comercial (  )                                                                 

N° de  empregados :_______                    Há quantos anos cria peixe?________ 

É sua atividade principal?  (  ) S   (  ) N  

Quais são as espécies criadas:___________________________________________________ 

Proporção:_______________________  

Criação em sistemas de: Monocultivo (  )    Policultivo (  )   Em consórcio – Qual animal:___ 

Abastecimentos dos tanques: Nascentes (  )   Barragem (  )   Igarapé (  )   Poço (  )                                           

Sistema de abastecimento:     Bombeamento (  )    Gravitacional (  )                          

Vazão:_________         

FIO N°:__________ 
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3. Características de Produção (larvicultura ou engorda).                                                                 

 

Tipo de tanque: Escavado (  )   Barragem (  )   Canal de Igarapé (  )  Tanque Rede (  )  

Outro:______              

N°. Tanques:_______ Área alagada:___________ Taxa de povoamento:_____________  

Tipo de alimento: peletizada (  )   Extrusada (  )                 Freqüência de alimentação:______            

Quantidade ______________________________Taxas de alimentação:_________________  

Alimentação suplementar com frutos (  )   Outros (  )  Quais:___________________________ 

Nível protéico:____________                                                                                                                                  

Faz Fertilização: S (  )   N (  )     Qual a freqüência:_____________Quantidade____________               

Faz calagem: S (  )  N (  )      Qual a freqüência:________________Quantidade____________            

Há troca de água: S (  )   N (  )     

Há algum problema com os tanques? (  ) S    (  ) N, Qual? (  ) erosão    (  ) vazamento    (  )__ 

Sabe o que é BPM – “Boas Práticas de Manejo”?____________________________________ 

 

 

4. Parâmetros de Produção. 

 

Quantos kilos você produz/ha:____________                             Peso de venda:____________ 

Conversão alimentar:_______Taxa de mortalidade:_______Tempo de Produção (meses) ____ 

Esvaziamento para despesca:   25% (  )    50% (  )   75% (  )    Total (  )                                                                 

 

 

5. Efluentes. 

                                                                                                                                                  

Freqüência anual de 

drenagem:_______________________________________________________                             

Tipo de estrutura de descarga: Tubo em cotovelo (  )  monge (  )   ladrão (  )   não tem (  )                                                                 

Faz análises da água do tanque? S (  ) N (  )   Qual freqüência?_________________________ 

Faz análises da água de descarga? S (  )  N (  )   Qual freqüência?_______________________ 

Descrição da descarga: sobre terra, gramíneas ou plantação (  )   em outros tanques (  )   
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em bacias  de sedimentação ou similar (  )   diretamente em um copo de água  (  )  

 outro tipo: __________________________ 

Substâncias químicas usadas (farmacêuticos, terapêuticos, desinfetantes):________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Comercialização. 

                                                                                                                                          

Faz venda direta na propriedade? S (  )   N (  )                         

Tem balança?  S (  )   N (  )                                         

Tem facilidade em vender seu peixe? S (  )   N (  )        

Melhor época de venda:                                                                                    

Venda é feita para: supermercados (  ) industria de beneficiamento (  ) frigoríficos (  )  

lojas de aquário (  )  intermediários (  ) Feirante (  )  ambulantes (  ) restaurantes (  ) hotéis (  )   

pesque e pague (  ) exportação(  )                                                                                                                                                                                  

Freqüência de venda: diária (  ) semanal (  ) mensal (  )trimestral (  )   semestral (  )  anual (  )                                                                                   

Preço mínimo de venda (R$/Kg):___________Preço máximo de venda 

(R$/Kg):_____________         

      

 

6. Infra-estrutura 

                                                                                                                                    

Tem eletricidade? (  ) S   (  ) N              

Seu acesso á cidade é fácil?  (  ) S   (  ) N                         

Tem carro para entrega? (  ) S   (  ) N                                                                                                                     

Qual seu maior problema?______________________________________________________            

Tem crédito? (  ) S   (  ) N    

Têm planos para ampliar a criação? S (  )   N (  )                Quantos hectares?_____________ 
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