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alizadas na sede do INPA: um, sobre Aquicultura no Brasil e Peru, com 
ênfase na Amazônia e outro sobre estresse antropogênico nos maiores 
rios do mundo: o caso amazônico. Cada capítulo inicia com o texto do 
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recomendada encontra-se ao final dos capítulos correspondentes. As 
siglas e abreviaturas empregadas nesta obra encontram-se na página 
8. Os nomes dos autores (palestrantes e depoentes) encontram-se na 
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PRÓLOGO

Este Tomo aborda duas entidades intrinsecamente unidas: os gran-
des rios e os peixes e faz isso mediante a contribuição de pesquisado-
res eminentes, com larga experiência no assunto. Quanto aos rios, são 
analisadas questões relativas aos processos naturais de sedimentação 
e ao estresse decorrente de impactos humanos cada vez mais rápidos, 
abrangentes e intensos, especialmente por conta do desmatamento, 
construção de barragens, assoreamento e urbanização. A continuar 
nesse ritmo, o cenário futuro é sombrio, com irreversível perda de bio-
diversidade, poluição das águas e mudanças climáticas globais.

Quanto aos peixes, o destino deles nos rios parece igualmente som-
brio, mas surge a Aquicultura como saída emergencial, uma vez que 
pode aumentar a produção de pescado e assim saciar a fome e gerar 
emprego e renda. Ao lado disso, parece haver uma tendência perniciosa 
e compulsiva em abandonar a pesca para comprar alimentos proces-
sados e industrializados, reconhecidamente danosos à saúde humana. 
Paradoxos da modernidade que nenhuma ciência vem tendo sucesso 
em esclarecer e muito menos em corrigir. 

De todo modo, as ciências nunca devem abandonar seu objetivo e 
missão de esclarecer a sociedade e colaborar para que ela tenha os me-
lhores recursos e trilhe os melhores caminhos da vida. Nesse contexto, 
os autores defendem a ideia de que a Aquicultura não deva ser uma 
intransigente concorrente da pesca, mas seu complemento. Mais que 
isso, que ela se constitua num elemento chave para a segurança alimen-
tar e para o desenvolvimento da Amazônia em bases verdadeiramente 
sustentáveis do ponto de vista ambiental, social e econômico. 

Somente assim, a expressão cunhada pelo escritor Euclides da Cunha 
de que “a Amazônia é a última página do gênesis a ser escrita” terá a 
garantia de que a escrita poderá ser feita com competência, prudência 
e sabedoria. Que esse Tomo contribua para essa enorme e longa missão 
e que seja lido com o mesmo sentimento de fé e esperança com que foi 
feito. Boa leitura! 

Os Organizadores
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AQUICULTURA NO 
BRASIL E PERU, COM 
ÊNFASE NA AMAZÔNIA
Resumo

Nesse capítulo é traçado um panorama da Aquicultura continental 
no Brasil e Peru, com ênfase na Amazônia, uma região compartilhada 
entre esses dois países e que apresenta potencialidades e desafios seme-
lhantes, sobretudo com a maioria dos peixes nativos. As potencialida-
des se referem basicamente ao clima tropical, com alta produtividade, 
à riqueza da ictiofauna e do sistema hidrográfico e das demandas por 
pescado de qualidade. Os desafios se referem especialmente à carência 
de pacotes tecnológicos apropriados para a reprodução, engorda e cria-
ção de larvas das espécies potenciais, bem como para os demais elos da 
cadeia produtivo, como transporte, armazenamento, comercialização e 
gestão da atividade. Além do pescado para alimentação, ainda há que 
desenvolver capacidade operacional para aproveitamento de subprodu-
tos do pescado, como a pele, que vem sendo largamente utilizada na 
confecção de sapatos, bolsas, cintos e outros acessórios da vestimenta, 
bem como as vísceras, utilizadas para produção de óleo, combustível 
e adubo. Como em todas as partes do mundo, mas especialmente na 
Amazônia, uma das últimas fronteiras do agronegócio, a Aquicultura é 
fundamental para complementar a pesca e produzir pescado suficiente 
e de boa qualidade para a alimentação humana. Mais que isso: propor-
cionar segurança alimentar e garantir que o caboclo possa continuar 
vivendo com dignidade na região e ajudando a preservar a floresta e 
demais recursos naturais que nela ainda existem em abundância, mas 
que vem sendo dilapidados por práticas inadequadas, por falta de ges-
tão, por interesses subalternos e por desequilíbrio econômico, em que 
poucos enriquecem facilmente à custa do penoso trabalho de muitos.
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CHRISTIAN JESÚS MÉNDEZ

Graduado em Engenharia de Aquicultura pela Universidade 
Nacional Federico Villarreal; Mestrado em Ecossistemas e Recursos 
Aquáticos - Aquicultura pela Universidade Nacional Mayor de San 
Marcos e pesquisador do Instituto de Investigações da Amazônia 
Peruana (IIAP). Experiência na área de Aquicultura, com ênfases 
em nutrição, larvicultura e fisiologia de organismos aquáticos.

A Aquicultura no Peru teve origem na década de 1920, com a introdu-
ção da truta-arco-íris Oncorhynchus mykiss na região andina; posterior-
mente, com a instalação de criadouros privados que intensificaram seu 
o cultivo. Nas décadas seguintes, a criação dessa espécie foi consolida-
da, graças ao grande número de corpos de água nos Andes peruanos. 
No entanto, nos últimos anos o cultivo de outras espécies também vem 
aumentando, algumas delas chegando a ocupar posição de destaque, 
como a ostra, Argopecten purpuratus e lagostin Litopenaeus vannamei.

Durante o ano de 2018, foi alcançada uma produção nacional de Aqui-
cultura de 134.355 toneladas (Produce, 2018), sendo a truta arco-íris, 
o lagostin e a ostra as espécies mais cultivadas, sendo essa produção 

Truta-arco-
íris; 47.9%

Lagostin; 
24.0%

Ostra; 23.7%

Tilápia; 1.6% Outros; 2.8%

Figura 1. Percentagem das espécies de pescado produzido no Peru (Produce, 2018)
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destinada ao mercado local e internacional. Nos últimos 10 anos, a pro-
dução de truta arco-íris cresceu 339%, graças ao investimento estatal e 
privado nas regiões de Puno, Huancavelica e Junín. Nesses locais, onde 
a produção é a maior do país, são consumidas 64.238 t, representando 
47,7% da produção aquícola nacional, tendo a truta o maior percentual 
(87,9%), seguida do tambaqui (3,4%) e da tilápia (2,8%).

Oportunidades, potencialidades e limitações
A Aquicultura é um setor dinâmico, com rápido crescimento e grande 

potencial de geração de emprego e fonte alimentar de baixo custo, o 
que é essencial para a segurança alimentar. A atividade pode contribuir 
para a descentralização do sistema produtivo, incentivar o uso adequa-
do e sustentado dos recursos naturais e fornecer renda e divisas. 

Em uma economia crescente como o Peru, a Aquicultura se torna 
uma opção produtiva prioritária e que está progredindo rapidamente. O 
país tem uma série de vantagens comparativas para o desenvolvimento 
da Aquicultura: possui uma megadiversidade biológica com importan-
tes recursos hídricos (12 mil lagoas nos Andes e mais de 30 mil rios na 
bacia do Pacífico, sem contar a riqueza hídrica existente na Amazônia); 
dispõe de tecnologia para o cultivo de espécies nativas, é um produtor 
de farinha de peixe e subprodutos agrícolas e também de importantes 
insumos para a produção de alimentos balanceados para organismos 
aquáticos; possui uma série de centros de Aquicultura que cobrem uma 
grande parte do território.

Em relação aos fatores mais importantes que limitam o desenvolvi-
mento da Aquicultura, podem ser destacados os seguintes: (a) uma es-
trutura legal e institucional que precisa ser ajustada às necessidades de 
uma atividade crescente e que exige um contrato de tratamento especí-
fico às suas características particulares; (b) limitada pesquisa científica 
e tecnológica que apoie o desenvolvimento sustentado dessa atividade; 
(c) escasso desenvolvimento dos sistemas de biossegurança e sanida-
de aquícola; (d) excessiva dependência dos mercados tradicionais; (e) 
escassso sistemas de financiamento, (f) poluição ambiental por ativida-
des industriais, que causam grandes perdas nos sistemas de cultivo em 
áreas abertas; (g) muita burocracia nos setores governamentais.

A diversidade e a abundância de peixes sustentam uma importante 
pescaria na bacia amazônica, com um total de 24,6 toneladas de peixes 
em 2018 (Produce, 2018) e tradicionalmente, a população mantém as 
maiores taxas de consumo de pescado do país (46,5 kg/ano em Loreto 
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e 36,5 kg em Ucayali) e a oferta provém principalmente da produção 
pesqueira dos diferentes rios e lagos da região. 

No entanto, a pesca é sazonal, como resultado do ciclo hidrológico 
que provoca a diminuição significativa dos desembarques de peixe du-
rante o aumento do nível dos rios ocasionados pelas chuvas (janeiro 
a abril). Nestes meses, o preço do peixe aumenta mais de 200% em 
relação ao período de abundância e a demanda reprimida está causan-
do níveis alarmantes de sobrepesca das principais espécies de peixes 
consumidas na região. Da mesma forma, esta escassez cíclica de peixes, 
juntamente com a evidência de que as populações naturais de algumas 
espécies estão sendo exploradas em excesso (García et al., 2009), são 
os principais fatores que fazem da aqüicultura uma atividade produtiva 
vital e que pode contribuir para o desenvolvimento da Amazônia.

Portanto, a Aquicultura tem sido desenvolvida como uma alternativa 
de segurança alimentar, através da produção de proteína animal a baixo 
custo para a população amazônica. Ela propicia o aumento do nível de 
renda dos aquicultores, é de baixo impacto ao meio ambiente e permite 
manter o suprimento de peixes ao longo do ano para consumo. Além 
disso,  contribue para a redução da extração de peixes do ambiente na-
tural, permitindo a recuperação e conservação de populações naturais. 
Da mesma forma, é uma alternativa do bionegocio projetada para a 
produção de peixes em ambientes controlados e para uso ornamental.

Atualmente, estão sendo feitos esforços para desenvolver tecnologias 
viáveis, não apenas do ponto de vista técnico e econômico, mas tam-
bém do ponto de vista social e ambiental. Assim, é necessário aumentar 
a produção de peixes, por meio da geração e transferência de tecnolo-
gia, não apenas das espécies comumente usadas na piscicultura, como 
gamitana ou tambaqui (Colossoma macropomum), paco ou pacu (Pia-
ractus brachypomus) e boquichico ou curimatã (Prochilodus nigricans), 
mas também a incorporação de outras espécies emergentes, como o 
paiche ou pirarucu (Arapaima gigas) e cauda vermelha ou matrinxã  
(Brycon amazonicus). 

Nesse sentido, projeta-se a diversificação da produção em média es-
cala através da geração de pacotes tecnológicos de novas espécies com 
potencial e demanda na Amazônia peruana, como a mota ou piracatin-
ga (Calophysus macropterus), carachama marrom ou acari (Hypostomus 
hemicochliodon), carachama preto ou bodó (Pterygoplichthys pardalis), 
lisa três bandas ou aracu cabeça-gorda (Leporinus trifasciatus), além 
de espécies ornamentais, como arahuana ou aruanã (Osteoglossum bi-
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cirrhosum) e palometa banda-negra ou pacu-banda-negra (Myloplus 
schomburgkii), que são espécies com grande demanda no mercado na-
cional e internacional.

Espécies nativas de água doce na Amazônia peruana

Gamitana, Tambaqui - Colossoma macropomum
O cultivo dessa espécie remonta á década de 1980, com experiências 

de manuseio e domesticação de espécimes do ambiente natural desen-
volvidos por instituições pioneiras como anteriormente IMARPE e actu-
almente IIAP em Loreto. Da mesma forma, eles permitiram a implanta-
ção de tecnologias de cultivo desde o estágio de formação de criadouros 
para a posterior aplicação de tratamentos hormonais. Os avanços alcan-
çados na reprodução induzida dessa espécie para a produção de carne 
permitem ver possibilidades interessantes para desenvolver mercados 
para um produto padronizado e de boa qualidade, contribuindo assim 
para o desenvolvimento da piscicultura como atividade produtiva na 
região amazônica do país (Campos-Baca, & C. Kohler, 2005).

Atualmente, a gamitana ou tambaqui tem sido cultivada em todas as 
regiões amazônicas do país, com maior intensidade em Loreto e San 
Martín, para o fornecimento permanente e contínuo de larvas. A infra-
estrutura de cultivo é gerenciada de acordo com as áreas de cultivo, por 
exemplo, em Loreto, Ucayali, Madre de Dios e Amazonas, geralmente 
são fornecidos tanques terrestres do tipo barragem, abastecidos com 
água por filtração ou chuva, com extensões entre 200 e 1000 m2 de 
espelho de água; pelo contrário, nas encostas de florestas, como Tingo 
María, Chanchamayo, Aguaytía, etc., são geridos lagos de derivação. 
Na região de San Martín, é usada como fonte de água dos rios e córre-
gos através de canais e bombeamento.

No que diz respeito ao desenvolvimento de novas tecnologias e ino-
vações, foram realizados estudos na área de nutrição para compensar 
o custo de alimentos industrializados, de modo que pesquisas foram 
realizadas com insumos regionais de subprodutos e com bons rendi-
mentos. Os ensaios incluiram casca de coco, fibra de café, casca de 
amêndoa, cacau, mosto de trigo regional, castanha e cevada. Da mesma 
forma, foi realizado um trabalho de adaptação de técnicas e tecnologias 
de cultura de bio-seguro e de recirculação, o que motivará melhorias 
da infraestrutura (aeração, recirculação, bio-flocos e bio-remediadores), 
além de otimizar os alimentos.
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Paco, Pacu, Pirapitinga - Piaractus brachypomus 
Esta espécie está sendo amplamente cultivado em Loreto, São Martin, 

Huánuco, Ucayali, Madre de Dios, parte da Selva de Cusco e Ayacucho. 
O melhoramento desta espécie começou na mesma época do gamitana 
ou tambaqui, no início da década de 1980, a partir de pesquisas rea-
lizadas pelo Instituto do Mar do Peru (IMARPE), Instituto Veterinário 
de Pesquisa Tropical e Altura (IVITA) e pelo Instituto de Pesquisa da 
Amazônia Peruana (IIAP).

Do mesmo modo que outras espécies, seu cultivo foi inicialmente 
usado para sistemas extensos; no entanto, a tecnologia de reprodução e 
cultivo dessa espécie evoluiu com o passar do tempo, sendo atualmente 
o sistema de maior uso do cultivo semi-intensivo. As larvas são produ-
zidas em laboratórios estaduais e privados, sendo o IIAP um dos princi-
pais fornecedores de alevinos. Da mesma forma, alimentos balanceados 
de qualidade comercial, com especificidade para peixes amazônicos, 
têm sido utilizados.

P. brachypomus é uma espécie que se desenvolve a temperaturas tro-
picais e as áreas de cultivo variam de 42 a 700 hectares de espelho de 
água, sendo Ucayali a área com maior extensão de cultivo, seguida 
por San Martin, Madre de Dios e Huánuco. A infra-estrutura de cultivo 
é feita em sistema de viveiro escavado, estabelecendo-se instalações 
para esta cultura com água de diferentes fontes, como chuva, infiltra-
ção (Ucayali, Madre de Dios), rios e córregos por canais de desvio e 
bombeamento (Ucayali, Huánuco, São Martim). Esta espécie é de 
ciclo curto a médio; obtém-se colheitas na maioria das áreas de cultivo 
entre quatro a seis meses de engorda, atingindo pesos comerciais de 
300 a 800 gramas, de acordo com os pesos exigidos pelos diferentes 
mercados da região, tendo sua maior demanda nas populações amazô-
nicas, expandindo o produto para o território nacional.

A tecnologia de cultivo do Pacu teve um desenvolvimento interessan-
te, com pacotes tecnológicos disponíveis que permitem o desenvolvi-
mento de uma atividade produtiva sustentável ao longo do tempo. As 
contribuições para o seu progresso foram fornecidas tanto por organi-
zações de pesquisa como o IIAP quanto pelos próprios produtores que 
têm investido no desenvolvimento e adaptação de novas tecnologias 
como o cultivo em geomenbranas com aeradores. Os avanços obtidos 
em termos de inovação no cultivo dizem respeito basicamente à repro-
dução e engorda, como densidades de ovos e larvas em laboratório, al-
ternativas alimentares nos estágios iniciais da vida com alimentos alter-
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nativos vivos e inertes, alternativas alimentares no estágio de engorda 
com substituir entradas pelas tradicionais. Atualmente, está sendo re-
alizado um trabalho de adaptação de técnicas de cultura de bio-seguro 
e de recirculação (aeração, bio-flocos e bio-remediadores), que deverão 
propiciar melhorias da infraestrutura atual. 

Boquichico, Curimatã - Prochilodus nigricans 
A criação de adultos  começou no início da década de 1990 e no final 

do mesmo ano já havia começada a produção de larvas. Quanto à inten-
sidade e valorização da safra, a região de San Martín se desenvolve com 
maior produção em relação às demais regiões amazônicas. 

Existe uma tecnologia de reprodução artificial que foi validada a par-
tir de inúmeras pesquisas realizadas pelo IIAP. Quanto às dificuldades 
e desafios a serem investigados, um dos principais é o componente 
genético. Foram observadas deficiências em termos de quantidade e 
qualidade dos alevinos, provavelmente devido às conseqüências nega-
tivas da consanguinidade, que seriam representadas na diminuição da 
produção agrícola. Da mesma forma, a densidade de larvas, alimenta-
ção, saneamento, manejo e até pós-colheita exige mais pesquisas, pois 
sua distribuição para criação é muito ampla e variável, encontrando 
diferentes nichos ecológicos na região andino-amazônica.

O cultivo desta espécie é realizado em tanques muito variados, repre-
sando água em ravinas (selva baixa) ou em lagoas cavadas no chão (selva 
alta). É uma criação em pequena escala e, em muitos casos, de subsistên-
cia; assim mesmo a maioria dos produtores a utiliza como acompanhante  
no policultivo à taxa de 1 peixe/5m2, a fim de aproveitar os alimentos 
balanceados não consumidos por outras espécies em cultivo.

Entre as principais dificuldades para o desenvolvimento dessa cria-
ção estão a informalidade da atividade que impede a apreciação do 
crescimento real da produção de peixes da Amazônia por meio da com-
pilação de informações estatísticas; oferta limitada de alevinos e ração; 
pouco conhecimento de tecnologia de cultivo no setor produtivo, pouco 
conhecimento sobre aspectos econômicos, de sanidade e de mercado.

Paiche, Pirarucu - Arapaima gigas 
Esta é uma das espécies emblemáticas da Amazônia, devido à quali-

dade da carne. Em meados da década de 1980, o paiche deixou de ser 
a mais importante e barata fonte de alimento da população amazôni-
ca devido à forte pressão pesqueira que sofreu, situação que vem se 
agravando a ponto de ser incluída no apêndice II da Convenção sobre 
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Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selva-
gens (CITES).

No início deste século, a principal limitação para o desenvolvimento 
do cultivo de paiche era a disponibilidade limitada de larvas. Nesse 
sentido, o IIAP lançou um programa de apoio ao seu cultivo em lagoas, 
onde transferia juvenis para empresas e essas os criavam para a forma-
ção de reprodutores nos eixos rodoviários de Iquitos - Nauta (Loreto) , 
Pucallpa - Aguaytía (Ucayali) e em Tingo María (Huánuco).

O programa foi realizado graças ao apoio logístico e financeiro da ONG 
italiana Terra Nuova e da Southern Illinois University Carbondale, respec-
tivamente, alcançando o aumento no fornecimento de alevinos proceden-
tes de ambientes controlados, com o qual se inicia a engorda em sistema 
semi-intensivo. Cada ano, uma parte significativa da produção de larvas 
obtida em Loreto é destinada à exportação como peixe ornamental.

O aumento gradual no fornecimento de larvas e o aparecimento de 
uma ampla variedade de alimentos balanceados comerciais (Purina, 
Nutrimix, Aquatech e Nicovita) destinados à alimentação do paiche 
permitiram a incursão de investidores na engorda dessa espécie em 
locais como Yurimaguas e Iquitos (Loreto), Pucallpa (Ucayali), Lima, 
Tumbes e Piura. Na última década, se desenvolveu uma série de inves-
tigações com o objetivo de aumentar o nível de conhecimento sobre as 
espécies, enfocando os aspectos úteis para sua criação em cativeiro.

O IIAP, com financiamento próprio, do estado e dos cooperados, tam-
bém com o apoio de outras instituições de pesquisa como o Institut de 
Recherche  pour le Développement - IRD da França, tem contribuído e 
continua contribuindo para o desenvolvimento da piscicultura, desta-
cando: a sexagem de paiche através do desenvolvimento de um kit es-
pecífico, monitoramento do comportamento reprodutivo com sistemas 
de telemetria para formação de reprodutores, determinação de enzimas 
digestivas em estágios iniciais para elaboração de dietas específicas, 
histologia do sistema digestivo, descrição do desenvolvimento larval, 
respostas hematológicas e bioquímicas em diferentes concentrações de 
manejo de amônia, manejo de pós-larvas,alevnos e juvenis em sistemas 
intensivos com recirculação integral da água (Aquaponia).

Embora a criação de paiche tenha um pacote tecnológico desenvol-
vido pelo IIAP (Chu et al., 2017), essa atividade emergente precisa do 
apoio constante da ciência e da tecnologia para garantir e aumentar a 
produtividade e reduzir os custos de produção, especialmente o com-
ponente nutricional (determinação enzimas digestivas, microbiota in-
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testinal, necessidades nutricionais e alimentação eficiente) e genética 
(origem e qualidade da prole, tolerante a doenças).

Matrinxã-cauda-vermelha -  Brycon amazonicus 
Esta espécie é uma das mais cultivadas na Amazônia peruana. Sua 

criação começou no início da década de 1990, quando o fornecimento 
de larvas era proveniente do ambiente natural, com culturas semi-ex-
tensivas. O primeiro trabalho para produzir larvas em cativeiro foi reali-
zado em 1984 e em 2010, com base em experiências do IIAP/FONDEPES 
e algumas empresas privadas, com tecnologia de produção de larvas em 
laboratórios de reprodução de peixes da Amazônia, se encrementou o 
cultivo dessa espécie na Amazônia foi ampliado, com bons resultados 
na aceitação de dietas balanceadas.

As áreas de cultivo dessa espécie no Peru estão no departamento de 
Loreto, para o progresso na produção contínua e estável do suprimento 
de larvas, e no departamento de Ucayali, pelas condições climáticas 
favoráveis   ao seu desenvolvimento, uma vez que é um espécies que 
crescem em temperaturas tropicais e também podem se desenvolver na 
área de San Martín e Puerto Maldonado. Ela apresenta bom crescimen-
to em cativeiro, além de assimilar bem a proteína de origem vegetal, 
reduzindo os custos de ração. A infraestrutura de cultivo é composta 
por tanques de terra, com fontes de água de aguajales, desfiladeiros e 
chuva (escoamento superficial).

Esta espécie se destaca por apresentar bom desempenho produtivo 
em cativeiro, resistência ao manuseio, carne de alta qualidade, com 
culheitas de 1 a 1,2 kg em 10 a 12 meses de cultivo, com o mercado 
consumidor local, pelo bom gosto e pela grande demanda da população 
amazônica; além disso, atingir preços satisfatórios (10 a 15 reais por kg) 
no mercado.

A larvicultura, devido ao canibalismo que ele apresenta, ainda é uma 
limitação para o desenvolvimento de um pacote tecnológico adequado 
para essa espécie, mas já há resultados preliminares para o manejo e 
criação de alevinos, em questões nutricionais. No entanto, são neces-
sárias mais pesquisas na parte genética, nutrição, patologia e culturas 
intensivas com sistemas de aeração, injetores de oxigênio e energia 
renovável (painéis solares). Embora o cultivo desta espécie ainda não 
tenha um pacote tecnológico completo, é necessário apoiar constante-
mente a ciência e a tecnologia para garantir e aumentar o rendimento 
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das culturas e reduzir os custos de produção, especialmente o compo-
nente de reprodução Para alcançar produtos de boa qualidade.

Sorubim - Pseudoplatystoma punctifer 
Esta espécie apresenta grande demanda no mercado regional e inter-

nacional devido à sua ampla aceitação pelos consumidores, pela quali-
dade de sua carne, ausência de espinhas intramusculares, rendimento 
e bom sabor. Além disso, por ser considerado um peixe ornamental em 
sua fase juvenil. Essa demanda causou uma forte pressão de pesca e 
captura de indivíduos abaixo do tamanho mínimo de captura, colocan-
do o recurso em perigo. Por isso, tem havido um interesse crescente 
em domesticar essa espécie com potencial para produção comercial de 
aqüicultura na Amazônia peruana, para a qual um pacote tecnológico 
está sendo desenvolvido

A reprodução de P. punctifer foi alcançada em cativeiro por indu-
ção hormonal e atualmente é realizada sem dificuldade por diferen-
tes instituições. Os primeiros ensaios de criação larval desenvolvidos 
pelo IIAP mostraram um forte canibalismo entre indivíduos com alto 
nível de agressividade devido aos hábitos piscívoros que possuem, 
favorecidos pela heterogeneidade de tamanho entre indivíduos e alta 
densidade de cultivo.

Atualmente, há muito interesse em cultivar essa espécie e algumas 
instituições, como o IIAP e a FONDEPES, desenvolveram tecnologia 
para a produção de alevinos. No entanto, existe pouca tecnologia de 
cultivo nos estágios seguintes, onde apenas alguns testes experimen-
tais foram realizados que precisam ser validados em sistemas agrícolas 
tradicionais, como tanques de terra. As pesquisas em Aquicultura desta 
espécie buscam aumentar a produção intensiva com eficiência em larvi-
cultura, forragem e engorda para iniciar em breve programas de melho-
ramento. O canibalismo foi reduzido significativamente ao aumentar as 
frequências de alimentação e completa escuridão

A adaptação ao consumo de alimentos balanceados é desenvolvi-
da com sucesso através do uso de dietas úmidas e uso reduzido de 
alimentos vivos. Estudos de ontogenia digestiva foram desenvolvidos 
para permitir a formulação de dietas para os estágios iniciais, com base 
nos requisitos nutricionais dessa espécie, utilizados experimentalmen-
te. Apesar do avanço nos estudos científicos e nas culturas-piloto dessa 
espécie, ainda não há produção comercial.
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Produção
Os registros de produção da Aquicultura começam em 1995 e as es-

pécies utilizadas para o cultivo são tambaqui, pacu, curimatá. Poste-
riormente, foram incluidos o pirarucu e a matrinxã. A tabela 1 mostra 
que a produção total dessas espécies aumentou significativamente de 
12 toneladas em 1995 para 3.573 t em 2018.

San Martín, Ucayali e Loreto são as regiões mais importantes em ter-
mos de produção de peixes em ambientes controlados. A Aquicultura 
é feita mais como uma atividade familiar orientada para o autoconsu-
mo. No entanto, nos últimos cinco anos, numerosos empresários estão 
investindo capital no cultivo e reprodução de peixes e moluscos como 
resultado do trabalho persistente de instituições relacionadas à pesqui-
sa e desenvolvimento da Aquicultura.

Tabela 1. Produção de Aquicultura, em toneladas, de espécies nativas na Amazônia 
peruana (Produce, 2018)

1995 2000 2005 2010 2015 2018
Piaractus brachypomus 2 26 43 101 825 2184
Colossoma macropomun 7 14 251 680 298 952
Arapaima gigas - - 14 48 135 295
Brycon amazonicus - - 85 114 33 113
Prochilodus nigricans 3 11 60 36 9 29

Situação institucional
Muitas organizações têm a ver com a Aquicultura de diferentes pers-

pectivas. No entanto, em alguns casos, há duplicidade de esforços e, 
em outros, o desconhecimento das ações que devem ser tomadas para 
complementar as ações, a fim de alcançar os resultados esperados. Com 
base nisso, o Estado está organizando as entidades com base em suas 
funções e articulando-se para complementar e alcançar resultados com 
base nas necessidades da população. Por outro lado, ainda existe o 
erro de não considerar a Aquicultura como um processo integral, pois 
as fases de produção de alevinos, cultura de viveiros, processamento, 
treinamento e assistência técnica aos aquicultores são executadas de 
forma fracionada. Da mesma forma, a ausência de um estudo de merca-
do que permita conhecer precisamente aspectos da demanda por peixe 
significa que o produtor rural ou o investidor não está claro sobre a 
viabilidade econômica da Aquicultura.
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No momento, o Instituto de Pesquisa da Amazônia Peruana (IIAP) 
alcançou um nível satisfatório de coordenação e colaboração com insti-
tuições governamentais e não-governamentais relacionadas à Aquicul-
tura, como o Ministério da Produção (promoção e controle); Instituto 
Veterinário de Pesquisa Tropical e Altura - IVITA; o Fundo de Desen-
volvimento Pesqueiro da FONDEPES (apoio através de transferência de 
tecnologia e créditos); Centro de Inovação Produtiva e Transferência de 
Tecnologia - CITE ITP (Inovação e transformação); governos regionais e 
locais (desenvolvimento); universidades (pesquisa).

Por outro lado, o IIAP tem como base os aspectos de reprodução in-
duzida, cultivo e transformação de peixes e moluscos, gerados em seus 
Centros de Pesquisa em Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios, 
Amazonas e Huánuco. Seu objetivo é disponibilizar aos produtores 
rurais, empresários, estudantes e pesquisadores um sistema modular 
de produção de Aquicultura, no qual são analisados   aspectos técnicos, 
econômicos, sociais e ambientais da atividade de Aquicultura na Ama-
zônia peruana. Os resultados indicam que o cultivo de espécies amazô-
nicas é uma opção viável que contribuirá para melhorar as condições 
de vida da população amazônica. No entanto, é essencial resolver al-
gumas limitações.

Entre os principais obstáculos à geração de tecnologia em cultura e 
transformação de organismos aquáticos estão os baixos níveis de so-
brevivência na fase larval-juvenil dos peixes, problema que está sendo 
superado com a produção de alimentos vivos (fito e zooplâncton); in-
sumos para a elaboração de alimentos balanceados e caros, porque a fa-
rinha de peixe é produzida no litoral e, portanto, deve ser transportada 
para a Amazônia, aumentando os custos de produção como conseqüên-
cia. Os problemas mais graves estão relacionados à comercialização e 
mercado de produtos da Aquicultura. A demanda é pequena e não há 
estratégia para introduzir o produto nos mercados. As taxas de frete são 
altas, o valor agregado é insignificante e os canais de marketing são 
bastante restritos.

A produção da Aquicultura vem aumentando nos últimos anos, gra-
ças à contribuição de instituições que estão gerando tecnologias para 
o cultivo de peixes nas diferentes regiões amazônicas do país. No en-
tanto, ainda ocorrem níveis flutuantes de produção, os quais não são 
considerados suficientes para estabelecer uma oferta segura de expor-
tação. Nesse sentido, a projeção de curto e médio prazo para o cultivo 
de peixes na Amazônia peruana é a geração de pacotes tecnológicos 
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para o cultivo de espécies nativas promissoras que contribuem para 
a segurança alimentar da população amazônica com maior oferta de 
peixes de criação que, sem dúvida, contribuem para a redução da fome 
e da pobreza rural e, como os bionegócios, permitem a diversificação e 
intensificação da cultura, a melhoria da produtividade e a tecnificação 
da atividade aquícola que beneficiam todos os atores da cadeia produ-
tiva da Aquicultura.

Apreciação do mercado de produtos da Aquicultura
Na Amazônia peruana, existe uma cultura de consumo de peixes, 

tanto da população rural quanto da urbana. O consumo per capita em 
Iquitos chega a cerca de 46 kg/ano e em Pucallpa a 34 kg/ano). Na 
maioria dos casos, a demanda é superior à oferta, o que se reflete nos 
altos preços.

Apesar da sua importância, o mercado regional de espécies amazôni-
cas não é tecnificado; na área rural, o consumo é orientado à subsistên-
cia, com oferta de menor qualidade comercial, baixa capitalização e pre-
dominância de outras atividades de renda marginal. Portanto, o cultivo 
de espécies amazônicas não é bem conhecido internacionalmente, toda 
a produção de peixe amazônico é consumida localmente pela população, 
exceto o pirarucu, que continua sendo exportado, principalmente para os 
Estados Unidos, o que tem favorecido sua criação em cativeiro.

A Amazônia exporta diversidade, daí que a produção da Aquicultura 
deve ser direcionada a mercados seletos; não grandes volumes, mas 
com alta qualidade. A promoção de produtos da Aquicultura nos mer-
cados externos deve ser orientada para canais de distribuição específi-
cos, como setores institucionais, hotéis e restaurantes ou os operadores 
que podem formar uma opinião nos consumidores. No entanto, deve-
se notar que uma das condições para acessar com êxito o mercado de 
exportação é atender aos requisitos impostos pelos países importadores 
em termos de segurança do produto.

Considerações finais
O sistema financeiro possui poucas alternativas de investimento em 

Aquicultura porque é uma atividade que ainda se encontra na fase de 
crescimento. Portanto, o financiamento para a Aquicultura na Amazô-
nia peruana é muito baixo, no entanto o Fundo de Desenvolvimento da 
Pesca, que é uma entidade estatal, está fornecendo algumas linhas de 
créditos para essa atividade.
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Enquanto começaram a surgir fundos para o desenvolvimento da inova-
ção, já existem projetos consolidados de pesquisa e transferência de tecno-
logia em Aquicultura, financiados pelo Programa Nacional de Inovação em 
Pesca e Aquicultura (PNIPA) do Ministério da Produção e o Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (FONDECYT) através do 
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CONCYTEC).

A Aquicultura na Amazônia peruana está crescendo com o cultivo de 
peixes nativos por piscicultores de diferentes níveis de produção que es-
tão investindo dinheiro na safra. No entanto, a atividade ainda requer 
monitoramento contínuo, assistência técnica e treinamento, porque as 
dificuldades ainda são muitas e precisam ser superadas rapidamente an-
tes de afetar a produção e gerar perdas econômicas. Em termos de dis-
seminação, treinamento e transferência da tecnologia gerada, o IIAP, as 
Universidades, o Ministério da Produção e Meio Ambiente, ONGs, gover-
nos regionais e locais vem se articulando para ajudar a resolver tais difi-
culdades. Um dos programas principais visa promover a organização de 
pequenos e médios produtores nos eixos rodoviários de Loreto, Ucayali e 
San Martín, a fim de facilitar o desenvolvimento da Aquicultura.

GERALDO MENDES DOS SANTOS

A Aquicultura é o processo de produção em cativeiro de organismos 
predominantemente de água doce, em qualquer fase de seu ciclo vi-
tal e que se destinam ao consumo ou outras aplicações humanas. De 
acordo com o tipo de organismo criado, ela é denominada Algicultura 
(algas), Carcinicultura (camarões), Piscicultura (peixes), Quelonicultu-
ra (quelônios) e Ranicultura (rãs). Na Amazônia, com raras exceções, 
só ocorre o cultivo de peixes e é sobre esses organismos que se baseia 
o presente texto.

De acordo com Costa (1978) e Sousa & Ceci (1985), a Piscicultura é 
uma das atividades mais antigas da humanidade, tendo surgido há mais 
de 4 mil anos na China e Egito, juntamente com as primeiras práticas 
agrícolas nas margens de grandes rios. 

Os primeiros registros dessa atividade foram realizados pelos roma-
nos, no início da era cristã, quando descreviam as “piscinas” destinadas 
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à estocagem de peixes capturados no mar para serem consumidos em 
determinadas épocas ou para enfrentar a escassez natural. Outro mo-
mento histórico ocorreu na Idade Média, quando os monges passaram 
a criar carpas no continente europeu para alimentação da classe sacer-
dotal e para embelezar os mosteiros.

Nas últimas duas décadas, a Aquicultura vem se destacando no setor 
primário de numerosos países, enquanto a produção da pesca extrativa 
decresce. Até 1980, quase toda a produção pesqueira era proveniente da 
pesca, mas a partir daí e até hoje, ela tem enfrentado uma clara estag-
nação e até retrocesso em algumas partes do mundo. Por outro lado, ao 
mesmo tempo, a Aquicultura não parou de crescer e já produz quase a 
mesma quantidade da pesca.

De acordo com o recente relatório da Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação (FAO/2020), a produção mundial de pei-
xes atingiu 178,5 milhões de toneladas, correspondendo a um valor total 
de primeira venda estimado em US$ 401 bilhões. Do total, 84,4 milhões 
de toneladas (47%) foram oriundas das pesca marinha; 12 milhões de to-
neladas (cerca de 7%) da pesca de águas interiores e 82,1 milhões de to-
neladas (46%) oriundas da Aquicultura. Em relação a esta, a maior parte 
da produção (51,3 milhões de toneladas) é oriunda de águas interiores 
e o restante (30,8 milhões de toneladas) do mar, tendo um rendimento 
conjunto de aproximadamente 250 bilhões de dólares.

Ainda de acordo com a mesma fonte, do total da produção, 156 mi-
lhões de toneladas foram destinadas ao consumo humano, o que equi-
vale a um abastecimento anual de 20,5 kg per capita, um recorde histó-
rico, em escala mundial. As restantes 22,5 milhões de toneladas foram 
destinadas a usos não alimentares, principalmente para a produção de 
farinha e óleo de peixe.

Outra informação interessante salientada no referido é que o número 
de pessoas empregadas no setor primário da Pesca e da Aquicultura é 
estimado em 59,5 milhões, dos quais 14% são mulheres. Assim, o peixe 
e outros produtos oriundos da água são reconhecidos não apenas como 
alimentos saudáveis, mas também como elementos geradores de em-
prego, renda e lazer. Além disso, quando bem manejados, esses setores 
geram menos impactos ambientais que as demais atividades vinculadas 
à produção de proteína animal, como a bovinocultura e a suinocultura. 

A Piscicultura desenvolveu tecnologias de cultivo e de melhoramento 
genético que permitem níveis de produção superiores a 20 toneladas 
por hectare/ciclo e criação de peixes ornamentais onde um único exem-
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plar alcança milhares de dólares entre colecionadores. Portanto, não 
resta dúvida que ela se tornou numa atividade altamente competitiva 
e bem sucedida. Os impactos socioeconômicos por ela gerados são tão 
significativos e abrangentes que essa atividade passou a ser denomi-
nada “revolução azul”, em alusão à experiência bem sucedida com a 
“revolução verde”, responsável por grandes transformações na ativida-
de agropecuária e no modo de vida das pessoas, a partir da década de 
1950 (Siqueira, 2017). 

Levando esses dados em consideração e também o fato de que as 
fronteiras da agricultura estão sendo atingidas, de que a população hu-
mana está sempre aumentando e que ainda existe um horizonte imenso 
de mares e rios a serem explorados, é óbvio concluir que a Aquicultura 
possui um potencial enorme para garantir a segurança alimentar da 
humanidade num futuro próximo e também distante.

Aquicultura no Brasil
A Aquicultura foi por muito tempo tida no Brasil como uma atividade 

rústica, em que bastavam apenas a construção de açudes e o forneci-
mento de alevinos ou matrizes de espécies importadas de outras regiões 
ou países e das quais se dispunha de um pacote de instruções técnicas 
sobre esse empreendimento. Numa fase seguinte, passou-se também à 
criação de espécies nativas, das quais pouco se sabia e havia muito a 
aprender. Mais recentemente, essa atividade passou a incorporar técni-
cas e meios apropriados relativos à fabricação de rações, controle de do-
enças e pragas, escolha das matrizes, instalação de mantas, aeradores, 
incubadoras e outros aparelhos, além do processamento do pescado e 
estabelecimento de redes de transporte, distribuição e comércio. 

Devido às exigências cada vez maiores quanto à saúde humana e am-
biental, a qualidade do pescado e da água servida também passaram a 
receber cuidados especiais, o que acabou tornando essa atividade mui-
to mais onerosa e ao mesmo tempo mais profissional e mais produtiva.

Diante desse quadro, é importante assinalar alguns fatos marcantes 
no processo histórico de implantação da Aquicultura brasileira e quan-
to a isso deve ser salientado que as primeiras iniciativas nesse setor se 
deram com a introdução de espécies exóticas. De acordo com Nomu-
ra (1977), as introduções de peixes no Brasil começaram com a car-
pa (Cyprinus carpio), em 1882; depois a truta arco-íris (Oncorhynchus 
mykiss), em 1913; o black-bass, (Micropterus salmoides), em 1922; o 
peixe-rei (Odontesthes bonariensis), em 1935; a Tilápia-rendali (Tilapia 
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rendalli), em 1953 e a tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus), em 1971, 
quase todas ainda cultivadas, com mais ou menos sucesso, especial-
mente nas regiões sudeste e nordeste. 

Outro fato marcante se deu entre 1932 e 1937, quando o gaúcho, 
filho e neto de alemães, Rodolpho von Ihering esteve no comando da 
equipe de cientistas da Comissão Técnica de Piscicultura do Nordeste 
(CTPN) e ali desenvolveu a técnica da hipofisação, a qual consistia 
na aplicação em peixes cultivados de estrato macerado da hipófise de 
carpas maduros, contendo hormônios estimulantes da ovulação e pro-
dução de esperma, os quais induziam a reprodução em cativeiro. O 
grande objetivo desse pesquisador era substituir o emprego de carpas e 
outras espécies exóticas, por espécies nativas na Piscicultura brasileira, 
como a curimatã (Prochilodus spp), o dourado (Salminus brasiliensis) 
e outras, a fim de evitar os problemas ambientais que aqueles peixes 
exóticos estavam apresentando em outros países, como Argentina e Es-
tados Unidos da América.

Atualmente a utilização do extrato bruto da hipófise de carpas (EBHC) 
maduras continua sendo a técnica mais utilizada para a indução hor-
monal da maturação final dos peixes migradores brasileiros (Zaniboni-
Filho & Weingartner, 2007), permitindo a produção em larga escala e 
sendo capaz de suprir um mercado grandioso de consumo e que não 
para de crescer. Além disso, tem permitido repovoamento de rios arra-
sados pela pesca predatória e impactos ambientais de toda sorte, bem 
como o aproveitamento de espécies com elevado potencial e que só 
eram utilizadas até recentemente na pesca extrativa, como o tambaqui, 
matrinxã, pacu, piau, pintado e vários outros peixes. 

A hipofisação e a introdução de técnicas genéticas também tem per-
mitido a criação de híbridos entre espécies e até entre gêneros distintos, 
o que tem gerado organismos mais vigorosos, rústicos e precoces que 
as espécies parentais, e melhor adaptadas ao cultivo. Segundo Kubitza 
(2004) e Faustino et al (2007), exemplo bem sucedido disso ocorre com 
a patinga, resultante do cruzamento do macho de pirapitinga, Piaractus 
brachypomus com a fêmea de pacu-caranha, P. mesopatamicus; o tam-
bacu, resultante do cruzamento da fêmea de tambaqui (Colossoma ma-
cropomum) com o macho de pacu (Piaractus mesopotamicus) e a Pinta-
pira, resultante do cruzamento da fêmea do pintado (Pseudoplatystoma 
corruscans) com o macho da Pirarara (Phactocephalus hemioliopterus). 

Do ponto de vista jurídico, administrativo e gerencial, a Aquicultura 
brasileira também teve importantes conquistas com a edição do Decreto 
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nº 4.895, de 25 de novembro de 2003 que instituiu a Política Nacional 
de Aquicultura e estabeleceu as normas para autorização de uso de cor-
pos d’água de domínio da União para fins de Aquicultura, bem como a 
Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009 que institui a s políticas nacional 
de desenvolvimento sustentável da Aquicultura e Pesca e que regula as 
atividades desse setor. 

Talvez mais que as medidas governamentais, o grande impulso à 
Aquicultura brasileira vem sendo dado pelos empresários e pequenos 
proprietários de terra que tem acreditado nessa atividade e investido 
recursos financeiros e humanos para seu desenvolvimento. Certamente, 
houve fracasso em alguns empreendimentos, mas a maioria tem triun-
fado, como bem atestam os resultados crescentes da produção de pei-
xes para consumo humano e para a fabricação de óleo, adubo e ração.

Quase todos os trabalhos publicados sobre Aquicultura no mundo 
ressaltam o fato de que o Brasil é o país que apresenta o maior po-
tencial e as razões para isso são várias, destacando-se dentre elas a 
enorme extensão de seu território e riqueza de suas águas, incluindo 
centenas de reservatórios e a plataforma continental; a disponibilidade 
de matéria-prima para a fabricação de ração e mão-de-obra abundante; 
a crescente demanda por pescado de boa qualidade e o clima tropical 
e subtropical, favorável para o cultivo das espécies já conhecidas, bem 
como de várias outras com grande potencial mas ainda não exploradas. 
Mais que potencialidade, o país já apresenta uma produção bastante 
significativa e todos os indicadores apontam para aumentos crescentes.

Segundo dados da Associação Brasileira da Aquicultura (Peixe 
BR/2020), a exportação de peixes e subprodutos produzidos pelo Brasil 
vem crescendo acentuadamente nos últimos anos, chegando a 6.543 
toneladas em 2019, com um aumento de 26% em relação ao ano an-
terior e mais de 800% no último quinquenio. A grande maioria desse 
pescado é constituído de Tilápia (81,3% do volume e 56% do valor das 
exportações), sendo os estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa 
Catarina os que mais exportam. Japão, China e Estados Unidos são 
os principais importadores. Curiosamente, o Brasil importa mais que 
exporta pescado, havendo um déficit anual de aproximadamente um 
milhão de dólares no último quinquênio. Dentre o pescado importado, 
se destaca o salmão (30%), sardinha (24%), merluza (14%), bagre e 
bacalhau (cerca de 6% cada).

Entretanto, talvez o mais significativo da Aquicultura brasileira seja 
a produção de um alimento rico, saudável e relativamente barato, bem 
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como o número de empregos diretos e indiretos gerados na atividade, 
algo em torno de um milhão, segundo estimativas da Peixe BR/2019.

De acordo com o Anuário Estatístico da Peixe BR, a produção bra-
sileira de peixes cultivados em 2019 rendeu 758.006 toneladas, com 
aumento constante, entre 0,4 a 10,2% no último quinquênio e de 4,9% 
entre os dois últimos anos (tabela 2)

Tabela 2. Produção brasileira de peixes em cultivo entre 2014 e 2019, em toneladas (t).

Ano Produção (t) Variação (%)

2014 578.800

2015 638.000 > 10,2

2016 640.510 > 0,4

2017 691.700 > 8

2018 722.560 > 4,5

2019 758.006 > 4,9

Fonte: Peixe BR. 2020

De acordo com o Anuário acima referido, há criação de peixes em 
todos os estados brasileiros e o nível de produção varia de ano para 
ano. No entanto, os dados referentes a 2019 dão conta de que os dez 
principais estados foram responsáveis por 74,4% da produção nacional, 
com destaque para o Estado do Paraná (20,3%), São Paulo (9,2%) e 
Rondônia (9,1%). 

Em termos regionais, a produção brasileira naquele ano foi maior no 
Sul (229.400 t ou 30,3%) e Norte (152.096 t ou 20,1%) e relativamente 
uniforme, entre 14 e 18% nas demais regiões.  

Os estados com maior produção foram Paraná (154.200 t ou 20,3%), 
São Paulo (69.800 t ou 9,2%), Rondônia (68.800 t ou 9,1%) e Santa 
Catarina (50.200 t ou 6,6%) do total, sendo que os dez primeiros es-
tados perfazem 74,4% do total da produção da Aquicultura brasileira. 
Destaca-se o fato de que o Paraná foi o estado que obteve o maior cres-
cimento (19%) entre os dois últimos anos.

Confrontando os dados de 2019 com o ano anterior, verifica-se que 
houve um aumento considerável na produção nos estados do Amazo-
nas (35%), Paraná (19%) e Minas Gerais (16%) e uma redução tam-
bém considerável nos estados do Acre (48%), Mato Grosso (9,5%) e 
Tocantins (9%).
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Estabelecimentos
Os principais tipos de estabelecimentos da Aquicultura no Brasil são 

os viveiros escavados (86,4%), barragens / lagos (12,6%) e tanques-re-
de (1,1%). Ultimamente, os cercados em canais de igarapés vem sendo 
utilizados, principalmente nos arredores de Manaus e Boa Vista, 99,2% 
desses estabelecimentos contém área menor que 5 hectares; o restan-
te ocupa área entre 5 e 50 hectares (0,7%) ou superior a 50 hectares 
(0,05%), de acordo com dados do IBGE (apud Peixe-BR/2020).

Os viveiros escavados tem a grande vantagem de permitir um bom 
controle do fluxo e também da qualidade da água, o que certamente são 
fatores determinantes na produtividade e aceitação geral por parte dos 
piscicultores. Por outro lado, eles apresentam certas desvantagens, pois 
impede a visualização dos peixes e com isso a avaliação de sua densi-
dade e estado geral de saúde. Evidentemente, a construção de tanques 
tem certas exigências, como solo com drenagem adequada para evitar a 
forte infiltração de água e relevo plano e suficiente para permitir o fluxo 
d’água por gravidade para abastecer e drenar os viveiros, evitando os 
gastos excessivos com eletricidade para que isso seja realizado. 

Outro fato relevante é que a construção de tanques escavadas requer 
a supressão da vegetação, o que se torna geralmente um empecilho na 
Amazônia, sobretudo em sua parte central, ainda dominada por floresta 
nativa e geralmente protegida por leis ambientais rígidas e que deter-
minam que o desmatamento só pode ocorrer em 20 da área de uma 
determinada propriedade.

As barragens/lagos geralmente são construídas no leito de pequenos 
rios ou córregos, geralmente em terrenos com relevo acidentado. Elas 
tem a vantagem de dispensar grandes movimentações de terra ou inves-
timentos em estruturas hidráulicas, já que a água circula naturalmente. 
Por outro lado, tem a desvantagem de provocar a morte da mata ciliar 
pela subida do nível d’água; de serem rompidas pelo forte fluxo d’água 
das chuvas ou então terem suas águas poluídas pelas enxurradas e pelo 
assoreamento do leito. Como é um sistema aberto, tem também a des-
vantagem de prejudicar os moradores a jusante, sobretudo pela retenção 
da água, eventual poluição e pela constante ameaça de rompimento.

Os tanques-rede/gaiola são construídos na superfície de lagos natu-
rais, lagos-de-represa e canais de irrigação, onde a água tem movimento 
lento e está sob abrigo de vendavais. Esse tipo de estabelecimento apro-
veita os corpos d’água naturais e geralmente dispensa o desmatamento, 
a remoção de terras e às vezes até mesmo a instalação de energia elé-
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trica para operação ou a construção de estradas vicinais, pois os peixes 
podem ser transportados diretamente pelo sistema aquático. 

Uma vantagem adicional desse estabelecimento é a possibilidade de 
uso múltiplo da água. Assim, quase sempre a criação de peixes vem 
acompanhada da irrigação, da geração de energia e do uso doméstico 
e industrial. Outra vantagem adicional, mas indireta é que ela dispen-
sa o uso das terras, as quais podem ter outras destinações e funções 
complementares. Por outro lado, tem a desvantagem da dificuldade de 
se encontrar um lugar adequado ao cultivo e ao mesmo tempo dotado 
de condições logísticas favoráveis, sobretudo quanto às vias de acesso. 

Um dos maiores potenciais para uso de tanques-redes para produção 
de peixes no Brasil são os grandes reservatórios formados para a gera-
ção de energia e com direito de outorga pelo governo federal. Muitos 
deles já foram ou estão sendo transformados em parques aquícolas, um 
mecanismo delineados pelo governo federal, como a Instrução Norma-
tiva Interministerial MMA/SEAP nº 7 de 28/04/2005, que dispõe sobre 
a autorização de uso de espaços físicos de corpos d’água de domínio da 
União para fins de Aquicultura.

Os cercados em canais de igarapés são feitos em trechos de peque-
nos cursos d’água de terra firme, ou seja, fora da área de inundação 
dos grandes rios. Para isso, o canal principal é cercado acima e abai-
xo com telas plásticas ou metálicas e as laterais são reforçadas com a 
construção de paredes feitas à base de sacos de ráfia preenchidos com 
uma mistura de argila, areia e cimento. Essas interferências permitem 
que os peixes introduzidos escapem e que espécies de médio a grande 
porte que vivem naturalmente no ambiente possam penetrar no recinto 
e predar ou mesmo competir com os peixes aprisionados, geralmente 
mantidos com rações artificiais. 

Esse sistema tem a vantagem de preservar a mata ciliar, envolver 
baixo custo de implantação e manutenção dos peixes. No entanto, tem 
a desvantagem de estar exposto a bruscas oscilações da vazão de água 
por causa das chuvas ou rompimento de barragens à montante, o que 
pode colocar todo o empreendimento em risco. Também é comum o 
rompimento das telas por causa dos galhos e folhas que são carreados 
pela água e ficam ali aprisionadas. Uma desvantagem é a possibilidade 
que esses empreendimentos possam lançar grande quantidade de ma-
téria orgânica e resíduos nitrogenados na água e prejudicar usuários 
à jusante e que usam a água para consumo ou balneário, uma prática 
muito comum nas proximidades de cidades e vilas ou mesmo de comu-
nidades no interior da Amazônia.
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De acordo com o senso agropecuário de 2017 do IBGE, citado no 
Anuário da pesca (Peixe - BR/19), o Brasil conta com 455.541 estabele-
cimentos de Aquicultura, distribuídos em todos os estados brasileiros. 
Quanto às espécies cultivadas, a carpa é a que dispõe de maior núme-
ro de estabelecimentos (119.916), seguida de tilápia (110.072), outros 
(47.028) e tambaqui (44.978). 

Na região Sul ocorrem 237.015 estabelecimentos, correspondendo a 
52% dos existentes no Brasil, sendo que a maior parte está voltada para 
o cultivo de carpa (111.800 ou 47,2%, tilápia (61.253 ou 25,8%), jundiá 
(35.149 ou 14,8%) e outros (30.639 ou 12,9%). 

Também é nessa região que se concentram os estabelecimentos bra-
sileiros voltados para a criação de mexilhão (88%); ostra (68%) e truta 
(47%). Santa Catarina concentra 100% dos estabelecimentos que cul-
tivam mexilhão e quase 70% dos que cultivam ostra. Por outro lado, o 
Rio Grande do Sul concentra cerca da metade dos cultivos da região Sul 
dedicados ao cultivo de carpa, jundiá e truta.

Na região Sudeste ocorrem 57.074 estabelecimentos, correspondendo 
a 12% dos existentes no Brasil, sendo que 60% deles ocorrem no esta-
do de Minas Gerais. A maior parte dos estabelecimentos dessa região 
está voltada para o cultivo da tilápia (25.354 ou 44%), outros (6.380 ou 
11%), carpa (5.783 ou 10%) e tambaqui (4.664 ou 8%). Também é nes-
sa Região que se concentram os estabelecimentos brasileiros voltados 
para o cultivo do pacu (20%) e lambari (17%). 

Na região Nordeste ocorrem 48.881 estabelecimentos, corresponden-
do a 10,7% dos existentes no Brasil, sendo que cerca de 46% deles ocor-
rem no estado do Maranhão. A maior parte dos estabelecimentos está 
voltada para o cultivo da tilápia (13.164 ou 27%), tambaqui (13.092 
ou 27%), curimatã (5.050 ou 10%) e outros (4.992 ou 10%). É nessa 
região que se concentram os estabelecimentos brasileiros voltados para 
o cultivo de camarão (66%), tambatinga (30%) e tambacu (25%).

Na região Centro-Oeste ocorrem 28.285 estabelecimentos, correspon-
dendo a 6,2% do total, sendo que Goiás e Mato Grosso contém cerca 
de 88% do total. A maior parte dos estabelecimentos está voltada para 
a criação de tambaqui (5.637 ou 20%), tilápia (4.497 ou 16%) e tam-
batinga (3.774 ou 13%). É nessa região que se concentra o cultivo do 
pintado (29%) e matrinxã (26%).

Na região Norte ocorrem 48.286 estabelecimentos, correspondendo a 
10,6% dos existentes no Brasil, sendo que a maioria deles está locali-
zada nos estados do Pará (18.004), Rondônia (11.038), Acre (10.210) e 
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(4.571). A maioria desses estabelecimentos está voltada para a criação 
de tambaqui (20.461 ou 42%), tilápia (5.804 ou 12%); curimatã (3.111 
ou 6%) e outros (2.939 ou 6%). 

Essa região se notabiliza pelo elevado número de estabelecimentos 
dedicados ao cultivo de pirarucu (2.051 ou 63%); tambatinga (1.908 
ou 22%) e pirapitinga (1.829 ou 68%) do total dos empreendimentos 
voltados para o cultivo dessas espécies no Brasil. A maioria dos estabe-
lecimentos dessa região, voltados para a criação dessas espécies, está 
localizada nos estados do Pará e Rondônia, exceto aqueles voltados 
para a criação de pirapitinga e curimatã, sendo cerca de 70% de cada 
um deles localizados no Acre. 

Estabelecimentos para criação de carpa ocorrem em todos os estados 
dessa região, mesmo que em pequeno número, exceto em Roraima, onde 
não existe nenhum. Nela ocorrem apenas dois cultivos de mexilhão, am-
bos no Pará e três de truta, sendo dois no Pará e um em Rondônia. O 
Pará também se destaca pelo número relativamente elevado de cultivo do 
camarão (30% dos estabelecimentos brasileiros e 94% da Região Norte).

Os dados acima citados mostram claramente que a Região Norte se 
notabiliza pelo cultivo de peixes nativos, especialmente o tambaqui, 
enquanto a Região Sul, pelo cultivo de espécies exóticas e um misto de 
espécies nas demais regiões do país. 

Piscicultura na Amazônia
A Piscicultura na Amazônia, especialmente na sua porção ocidental, 

começou a se desenvolver em bases científicas a partir da criação da 
Embrapa Amazônica Ocidental, em 1974 e que nos anos recentes tem 
desenvolvido o projeto Integrado para a Produção e Manejo Sustentável 
do Bioma Amazônia. Outro momento decisivo foi a criação em 1976 do 
Centro de Aquicultura do INPA, o qual foi revitalizado em 2018, com a 
instalação de uma fábrica experimental de ração à base de carcaça de 
peixes e outros produtos regionais. Esse centro também serve de base 
para ministração de cursos de extensão e aulas práticas em parceria 
com a Universidade Federal do Amazonas e Universidade Nilton Lins, 
que possuem cursos de Pós-Graduação focados em Piscicultura e Pesca.

Outro momento especial se deu na década de 1990, com a criação da 
Estação de Piscicultura em Balbina, município de Presidente Figueire-
do, como medida compensatório aos danos ambientais provocados pela 
UHE Balbina. Ali foram produzidos e distribuídos alevinos aos piscicul-
tores de toda a Amazônia. Atualmente, essa estação integra o Centro de 
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Treinamento, Tecnologia e Produção em Aquicultura (CTTPA). Também 
importante nesse contexto foi a criação da Embrapa Pesca e Aquicultura 
em 2009 no município de Palmas, Tocantins. 

Em nível do governo estadual, há que se destacarem os programas e 
projetos de Piscicultura e pesca desenvolvidos pelas secretarias criadas 
especificamente a esse fim, como exemplo, a Secretaria Executiva de Pes-
ca e Aquicultura (SEPA) e também de órgãos técnicos responsáveis pela 
execução das políticas traçadas, como o Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM).

Um fator desencadeante da Piscicultura na Amazônia está vinculado 
às dificuldades enfrentadas pela pesca, notadamente a sazonalidade 
das capturas, influenciadas pelo regime de chuvas. Outro fator são os 
elevados valores para a operação da pesca em lugares cada vez mais 
distantes dos centros consumidores e que requer grande quantidade 
de combustíveis, gelo, alimentação e outros insumos. Soma-se a isso o 
desperdício ocasionado com as pescarias, sendo comum o descarte do 
pescado já acondicionado no barco, quando os pescadores se defrontam 
com cardumes de melhor qualidade e preço ou o simples descarte pela 
falta de condições adequadas para sua estocagem em congelamento.

Apesar das dificuldades, a Piscicultura vem se desenvolvendo bem 
na região amazônica e ela se destaca em dois aspectos: o alto índice 
de peixes nativos, especialmente tambaqui e pirarucu e a colocação 
de Rondônia como um dos líderes da produção brasileira, alcançando 
68.800 t em 2019. Nesse ano, o estado do Amazonas também se desta-
ca, com um crescimento grandioso de 35% em relação ao ano anterior. 
Com exceção do Acre que sofreu uma queda brutal, e do Tocantins e 
Rondônia, uma queda próximo a 10 e 1%, todos os demais estados 
do Norte tiveram um crescimento positivo na produção aquícola entre 
2018/19 (Tabela 3).

A contribuição do Acre na Aquicultura é muito baixa, a segunda menor 
na Amazônia, depois do Amapá; ela vinha aumentando paulatinamente 
no último quinquênio, mas sofreu uma queda brusca de 48,2% em 2019, 
representando atualmente apenas cerca de 3% da Região Norte. Nesse 
estado, a quase totalidade da produção (98.5%) é oriunda de peixes na-
tivos, contra apenas 2% da Tilápia. O Estado se notabiliza pelo elevado 
número de estabelecimentos (10.210), o terceiro maior da Amazônia. 

O estado do Amapá detém a menor produção da Piscicultura da Re-
gião Norte, atualmente com menos de 1%, no entanto a taxa de cresci-
mento tem aumentado no último quinquênio, chegando a 6,4% entre 
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2018 e 2019. A produção nesse estado está centrada nas espécies nati-
vas (98%), tendo a tilápia como coadjuvante.

O Amazonas vem ocupando a segunda e terceira posição na produção 
da Piscicultura do Norte nos últimos anos, tendo sofrido uma queda de 
45% entre 2017 e 2018 e uma recuperação acentuada de 48,2% no ano 
seguinte. Toda a produção desse estado advém de peixes nativos, nota-
damente o tambaqui. Segundo dados da página eletrônica do Instituto 
de Desenvolvimento Agropecuário Florestal Sustentável do Estado do 
Amazonas (IDAM) o Estado já conta com 3.900 piscicultores, dos quais 
2.136 produzem em viveiro escavado, 1.381 em viveiro de barragem, 
294 em canal de igarapé, e 90 em tanque-rede

O Pará contribui com 15,5% da produção de peixes em cultivo no úl-
timo quinquênio e cerca de 17% em 2019. Esse estado vem ocupando a 
segunda e terceira posição entre os estados do Norte. A maior parte da pro-
dução é de peixes nativos, mas nele são produzidas várias espécies exóti-
cas, como tilápia, carpa e camarão, e também marinha, como o mexilhão.

Roraima contribuiu com cerca de 12% da produção de peixes em 
cultivo da Região Norte no último quinquênio e com aumento de 7,6% 
entre os dois últimos anos. Toda a produção é baseada em peixes nati-
vos, especialmente o tambaqui. Grande parte do pescado é exportado 
para o Amazonas.

Rondônia ocupa o terceiro lugar na Aquicultura brasileira, com 
68.800 toneladas em 2019, perdendo apenas para o Paraná e São Pau-
lo e toda sua produção é baseada em peixes nativos, especialmente o 
tambaqui. O estado já conta com cerca de 4,7 mil hectares e lâmina 
d’água, embora apenas um pouco mais da metade vem sendo utilizada 
efetivamente (Brasil BR-2020).

Tabela 3. Produção (toneladas) de peixes em cultivo nos Estados da Região Norte do 
Brasil, de 2016 a 2019.

2016 2017 2018 2019 Variação   
2018/19 (%)

Acre 7.020 8.000 8.500 4.400 < 48,2
Amapá 650 1.000 1.030 1.100 > 6,4
Amazonas 27.500 28.000 15.270 20.596 > 35,0
Pará 19.080 20.000 23.720 25.500 > 7,5
Rondônia 74.750 77.000 72.800 68.800 < 0,9
Roraima 14.700 16.000 17.100 18.400 > 7,6
Tocantins 15.200 14.500 14.600 13.300 < 9,8
Total 158.900 164.500 153.020 152.096 < 0,6

Fonte: Peixe BR 2019.
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Tocantins contribui relativamente pouco para a Aquicultura, repre-
sentando cerca de 9% da produção em 2019. Além disso, vem apresen-
tando uma queda constante na produção no último quinquênio, quase 
10% entre os últimos dois anos.

Fato notável é que, apesar de ter sua criação proibida na Amazônia, 
a Tilápia está presente nos estados do Acre, Amapá, e Pará, com desta-
que para este último, onde esta espécie vem sendo criada há anos, com 
uma produção estimada em 383 toneladas em 2019 e com a garantia da 
legislação brasileira que de que essa espécie já pode ser cultivada em 
tanques nos reservatórios de hidrelétricas da região.

Espécies cultivadas
Os peixes cultivados no Brasil são formalmente classificados em na-

tivos, isto é, quando ocorrem naturalmente no país, como o pirarucu 
e o tambaqui, e exóticos, quando são originários de outros países e 
introduzidos para fins de cultivo, como é o caso carpa e truta. Há um 
grupo denominado “peixe redondo”, formado por espécies romboides 
ou arredondadas, como os pacus, a pirapitinga, o tambaqui. 

É importante assinalar que alguns desses peixes pertencem a duas ou 
mais espécies biológicas, como é o caso da matrinxã e do piau ou são 
híbridos artificiais, como é o caso do tambacu e tambatinga.

De acordo com os dados apresentados no último Anuário do PEIXE - BR 
e no senso agropecuário do IBGE, os principais peixes utilizados em cultivo 
nas águas continentais do Brasil são os seguintes, em ordem alfabética:

Acará-açu: também denominado Apaiari; Astronotus ocelatus, da famí-
lia Cichlidae; originário da bacia amazônica e amplamente distribuído 
no Brasil; onívoro, com tendência à carnivoria, consumindo pequenos 
peixes, insetos, crustáceos e ocasionalmente frutos e sementes.

Bagre-africano: Clarias gariepinus, família Clariidae; originário da África 
e Oriente Médio; carnívoro e com respiração aérea acessória; grande po-
tencial para se tornar espécie invasora por ser muito resistente a novos 
ambientes, não ter predadores naturais e se multiplicar rapidamente. 

Bagre-do-canal: também denominado bagre-americano e cat-fish; Ic-
talurus punctatus, família Ictaluridae; originária da América do Norte; 
onívoro, com tendência à carnivoria, consumindo peixes, insetos, crus-
táceos, moluscos e plantas; espécie com alto potencial invasor, mas 
muito apreciado nos Estados Unidos.
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Black-bass: também denominado achigã; Micropterus salmoides, famí-
lia Centrarchidae; originário da América do Norte; se desenvolve bem 
em regiões de clima ameno, com temperatura entre 15 oC e 26 oC; terri-
torialista, predador, carnívoro e se alimenta de peixes; muito apreciado 
na pesca esportiva.

Cachara: também conhecido como sorubim e sorubim-cachara; peixe 
da família Pimelodidae, Pseudoplathystoma fasciatum; originário das 
bacias Amazônica, Paraná-Paraguai e Orinoco; carnívoro, alimentando-
se de peixes e camarões.

Caparari: também denominado sorubim-tigre; peixe da família Pimelo-
didae, Pseudoplatystoma tigrinum; originário da bacia amazônica e do 
Orinoco; carnívoro, consome peixes.

Carpa: peixe da família Cyprinidae, originário do continente asiático, es-
pecialmente da China e Japão; as principais espécies cultivadas no Bra-
sil são a carpa-cabeça-grande (Aristichthys nobilis); carpa-capim (Cte-
nopharyngon idella), carpa-comum ou carpa-hungara (Cyprinus carpio) 
e carpa-prateada (Hypophthalmichthys molitrix). Algumas são onívo-
ras, outras herbívoras ou planctófagas. Esses peixes tem preferência por 
região fria, com temperatura da água entre 24 e 28 graus; É o peixe com 
maior produção no mundo, sobretudo na China, onde foram produzi-
dos em 2019 cerca de 15 milhões de toneladas. No Brasil, é o peixe com 
maior número de estabelecimentos aquícolas, especialmente na região 
sul. Eles estão entre os tios mais valiosos do mercado, sendo comercia-
lizadas para alimentação, decoração em aquários e até para coleções 
pessoais e exposições. 

As carpas coloridas geralmente são denominadas nishikigoi, com vários 
padrões de cores vibrantes, resultado de mutações genéticas induzidas 
e são caracterizadas por seus padrões de cores diversas e vibrantes. As 
espécies usadas na alimentação geralmente conta com certa rejeição 
devido a um sabor indesejável em sua carne, adquirido pelo hábito de 
revolver o fundo do tanque à procura de alimento.

Curimatã: também denominada curimbatá; peixe da família Prochi-
lodontidae, gênero Prochilodus e várias espécies, sendo as mais im-
portantes P. nigricans, da bacia amazônica; P. lineatus, da bacia do 
Paraná-Paraguai e Parnaíba do Sul e P. argenteus, da bacia do São 
Francisco; migrador e iliófago, consome matéria orgânica e microrga-
nismos a ela associados.
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Dourado:  peixe da família Bryconidae, gênero Salminus, com duas 
espécies importantes na Piscicultura: S. brasiliensis (sinônimo de S. 
maxilosus), também denominado piraju, originário da bacia do Paraná-
-Paraguai e bacia do Prata e S. hilarii, também denominado tabarana ou 
dourado-branco, originário da baia do São Francisco, alto Paraná e ca-
beceiras da Amazônia; ambas as espécies são predadoras e piscívoras; 
S. brasiliensis é uma das espécies mais apreciadas na pesca esportiva 
do Brasil.

Jundiá: Leiarius marmoratus, da família Pimelodidae, originário da ba-
cia amazônica e Rhamdia quelen, da família Heptapteridae, amplamen-
te distribuída na américa do Sul; onívoro, consumindo principalmente 
peixes, crustáceos, insetos, restos vegetais, e detritos orgânicos. 

Lambari: também denominado piaba; peixes pequenos, em torno de 3 
a 7 cm de comprimento da família Characidae, subfamília Tetragonop-
terinae, especialmente do gênero Astyanax e as espécies A. bimacula-
tus, A. fasciatus e A. scabripinnis; onívoro e oportunista, alimentando-
se de várias fontes, principalmente insetos, crustáceos, algas e detritos; 
cultivados para alimento e para isca de peixes maiores.

Matrinxã: peixe da família Bryconidae, gênero Brycon, com várias es-
pécies, especialmente B. amazonicus, também denominada jatuarana, 
originária da bacia amazônica; B. insignis, também denominada piaba-
nha, da bacia do Paraíba do Sul; B. orbignyanus, também denominada 
piracanjuba e B. hilarii, também denominada piraputanga, ambas da 
bacia Platina; onívoro, com tendência à herbivoria, consumindo frutos, 
sementes, insetos e peixes pequenos.

Pacu: também denominado caranha, pacu-caranha; peixe da família 
Characidae, subfamília Myleinae; Piaractus mesopotamicus; espécie ori-
ginária da bacia do Paraná-Paraguai; onívoro, com tendência a herbivo-
ria, alimentando-se de frutos, sementes, folhas, algas e mais raramente 
peixes, crustáceos e moluscos.

Panga: também denominado peixe-gato, tubarão-de-água doce; Panga-
sius hypophthalmus, família Pangasiidae; originária do Sudeste asiáti-
co; onívoro, alimentando-se de invertebrados, frutos, sementes e plânc-
ton; respiração aérea facultativa; 4ª espécie de peixe mais cultivada no 
mundo, superado apenas pelas carpas, tilápia e salmão; introduzido no 
Brasil muito recentemente (2009), mas com bastante sucesso na Aqui-
cultura e comércio de pescado.
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Peixe-ornamental: peixe cultivado para ornamentação em aquários, 
por causa do exotismo de seus hábitos ou beleza de suas cores; a maio-
ria é criada em aquários. Entretanto, juvenis de espécies de grande 
porte, como o aruanã (Osteoglossum bicirrhosum) são cultivados na 
Aquicultura. 

Peixe-rei: Odontesthes bonariensis, família Atherinopsidae; originário 
da bacia do rio Prata; planctófago; vive normalmente em lagoas pró-
ximas à costa e mais recentemente em reservatórios no sul do Brasil. 
Durante muito tempo foi citado na literatura como Basilichthys bona-
riensis.

Piau: também denominado piava, piapara, piauçu, piavuçu; peixe da 
família Anostomidae e gênero Leporinus, com várias espécies, especial-
mente L. obtusidens, também denominado piau verdadeiro; L. macro-
cephalus, denominado piavuçu e L. elongatus, também denominado 
piapara. Piauapara é o híbrido, resultante do cruzamento do macho da 
piapara com a fêmea do piavuçu. 

Pintado: também denominado sorubim-pintado; peixe da família Pime-
lodidae, Pseudoplatystoma corruscans, originário da bacia do Paraná-
-Paraguai e do São Francisco; carnívoro, alimentando-se principalmente 
de peixes e invertebrados.

Pirapitinga: peixe da família Characidae, Piaractus brachypomus; origi-
nário da bacia amazônica; onívoro, com tendência à herbivoria, consu-
mindo basicamente frutos e sementes

Pirarara: Phractocephalus hemioliopterus, família Pimelodidae; originá-
rio da bacia amazônica; onívoro, alimenta-se de peixe, caranguejo e 
frutos; muito apreciado na pesca esportiva e até na aquariofilia, quando 
juvenis.

Pirarucu:  peixe da família Arapaimidae, Arapaima gigas e cinco outras 
espécies recentemente descritas, todas originárias da bacia amazônica; 
carnívoro, consumindo peixes que são engolidos inteiros; respiração 
branquial e aérea; maior peixe-de-escama do Brasil, alcançando cerca 
de 2m de comprimento e 200 kg.

Sorubim: peixe nativo da família Pimelodidae, Pseudoplatystoma fas-
ciatum, originário das bacias Amazônica, Orinoco e Paraná-Paraguai. 
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Tambacu: peixe da família Characidae, subfamília Myleinae; híbrido, 
resultante do cruzamento da fêmea de Tambaqui (Colossoma macropo-
mum) com o macho de Pacu (Piaractus mesopotamicus); hábitos ali-
mentares idênticos aos dos seus ancestrais e mais resistente ao frio.

Tambaqui: também denominado Curumim (com porte 400 e 800gra-
mas e roelo, com porte entre 800 gramas e 1,5 quilo; peixe da família 
Characidae, subfamília Myleinae, Colossoma macropomum; nativa da 
bacia amazônica, onívoro, com tendência à herbivoria, consumindo 
frutos e sementes; espécie mais importante na Piscicultura da Região 
Norte, devido à alta taxa de crescimento, boa conversão alimentar, re-
sistência a doenças e tolerância a baixos teores de oxigênio na água e 
fácil manejo.

Tambatinga: peixe da família Characidae, subfamília Myleinae; híbri-
do, resultante do cruzamento da fêmea de tambaqui (Colossoma ma-
cropomum) e do macho da pirapitinga (Piaractus brachypomus); ras-
tros branquiais mais desenvolvidos que na pirapitinga, possibilitando a 
maior eficiência no processo de filtragem do plâncton existente no meio 
e do qual se alimenta.

Tilápia: peixe da família Cichlidae, várias espécies africanas dos gêneros 
Oreochromis, Sarotherodon e Tilapia, sendo que as mais destacadas na 
Piscicultura são a tilápia-do-Nilo (O. niloticus), tilápia-de-Moçambique 
(O. mossambicus), tilápia-de-Zamzibar (O. hornorum) e tilápia-azul (O. 
aureus). A partir dessas espécies foram produzidos muitos híbridos e 
variedades, geralmente denominadas de tilápia-vermelha. Peixe emble-
mático da Piscicultura, sendo cultivado em praticamente todo o mun-
do. Segundo dados do Anuário Peixe BR/2019 o Brasil é atualmente o 
quarto maior produtor mundial dessa espécie, com 432.149 toneladas, 
54% da produção brasileira, cerca de 7% da produção mundial dessa 
espécie, estimada em 6,4 milhões de toneladas. 

Traíra: também conhecida como lobó; peixe da família Erythrinidae, gê-
nero Hoplias, com várias espécies, especialmente H. malabaricus, dis-
tribuída em todas as grandes bacias hidrográficas do Brasil; H. aimara, 
também denominada trairão, originária da periferia da bacia amazônica 
e do Suriname e H. lacerdae, trairão, originária da bacia do Paraná-Para-
guai. Todas são predadoras, caçadoras de espreita e consomem peixes, 
os quais são engolidos inteiros. 
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Truta: peixe da família Salmonidae, com várias espécies oriundas da 
América do Norte, sendo que no Brasil, as espécies mais cultivadas são 
a truta-arco-íris Oncorhynchus mykiss, bem adaptada a regiões frias. 

Tucunaré: peixe da família Cichlidae, gênero Cichla, com quinze espé-
cies conhecidas, todas originárias da bacia amazônica mas muitas delas 
já distribuídas por todas as regiões do Brasil. As espécies mais cultiva-
das são o tucunaré-comum (C. monoculus) e o turunaré-açu (C.temen-
sis), ambas predadoras vorazes, alimentando-se de pequenos peixes, os 
quais são engolidos inteiros. 

Além de peixes, vários outros organismos são cultivados na água doce 
do Brasil e geralmente eles são apresentados como “outros”, destacando-
se dentre eles o camarão-gigante-da-Malásia (Macrobrachium rosenber-
gi); rã-touro-americana (Rana catesbeiana) jacaré (espécies dos gêneros 
Caiman, Melanosuchus e Paleosuchus) e tartarugas (Podocnemis spp). 

Considerações finais
A pesca na Amazônia é uma atividade essencialmente extrativa e não 

raro predatória. Em grande parte, por causa disso, já há sinais de exaus-
tão de estoques de algumas espécies tradicionalmente exploradas, como 
tambaqui, jaraqui, pirarucu, sardinha e outras. Por outro lado, ela sofre 
restrições naturais e legais. As naturais se devem às mudanças do nível 
das águas dos rios, com grande produção na época da vazante e enchen-
te, quando os peixes empreendem migrações entre o rio e as áreas que 
estão enchendo ou esvaziando, e baixa produção na época da cheia, 
quando os peixes se embrenham pela floresta alagada ou suas densida-
des diminuem por causa do enorme volume de água no meio em que vi-
vem. As restrições legais se devem ao período de defeso, quando a pesca 
é proibida para minimizar os impactos sobre a reprodução e vulnerabili-
dade dos principais recursos pesqueiros. Ambas restrições acarretam alta 
sazonalidade da oferta e preço do pescado e isso traz sérios prejuízos a 
toda a cadeia produtiva, especialmente ao consumidor. 

Nesse contexto, a Piscicultura se constitui numa estratégia interes-
sante para superar as referidas restrições, por razões óbvias: ela atuaria 
na estabilização da oferta e dos preços e também na redução dos im-
pactos sobre os estoques nativos. Em certa medida, ela também ajuda-
ria na manutenção ou mesmo aumento da demanda por mão de obra e 
fixação do homem no campo. 
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Por muito tempo, a Piscicultura no Brasil e mais ainda na Amazônia 
foi tida como atividade rústica em que bastava a importação de matri-
zes e a construção de simples açudes para a criação de espécies e cujo 
pacote tecnológico já vinha com elas. Numa fase seguinte, passou-se 
também à criação de espécies nativas e mais recentemente na adoção 
de procedimentos que incorporam não somente a produção, mas toda 
a cadeia do pescado, indo da produção à venda.

Há muitas atividades e mecanismos envolvidos entre as etapas ex-
tremas de produção e venda do pescado, dentre esses, os estudos de 
Biologia e Ecologia das espécies; a instalação de tanques, mantas, aera-
dores, incubadoras e outros aparelhos utilizados no manuseio dos pei-
xes. Além da seleção genética dos reprodutores; a produção de larvas; a 
fabricação de rações; o controle de doenças e pragas; o processamento 
e transporte do pescado; os estabelecimentos para sua compra e venda, 
e o atendimento às normas sanitárias cada vez mais exigentes. 

Todos os aspectos acima indicados mostram claramente que o setor 
da Aquicultura tem necessidade crescente de profissionalização e isso 
requer fortes e constantes investimentos na formação de mão-de-obra, 
na melhoria da infraestrutura e no manejo correto do ecossistema no 
qual as atividades estão inseridas. De modo especial, é preciso estar 
atento ao setor de comercialização da produção, pois não adianta pro-
duzir se não houver meios adequados para escoamento e venda do 
produto. Talvez seja essa uma razão pela qual muitos proprietários de 
terra no interior da Amazônia se sintam inseguros e desmotivados a 
empreender a criação de peixes. 

Nesse quadro de reflexão também devem ser incluídas as questões 
ambientais. Hoje, mais que nunca, o meio ambiente é uma variável im-
portante na relação de custo & benefício de qualquer empreendimento e 
isso é válido de modo especial no uso da água, a qual opera na natureza 
de forma integrada e atende a interesses variados e complementares, 
incluindo o consumo humano e as atividades da indústria, da agrope-
cuária, do turismo e do lazer, dentre outros. Isso significa que a Aqui-
cultura conta com uma enorme carga de oportunidades, mas também 
de desafios e ambos devem contar com as intervenções necessárias de 
governantes, empresários, usuários e a sociedade como um todo para 
que esse importante setor adquira um sólido status de sustentabilidade.

A sustentabilidade da Aquicultura não pode nem deve ser pautada 
apenas por estratégias e mecanismos puramente econômicos. As leis 
e normas ambientais devem ser respeitadas e as dimensões ecológicas 
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e sociais devem ser incorporadas ao processo. Ela tem uma tremenda 
importância na produção de alimentos, na geração de emprego e renda 
e na segurança alimentar e tudo isso deve ser analisado e efetivado em 
conjunto. É claro, portanto, a necessidade de apoio recíproco entre go-
vernantes e empresários do setor.

A Amazônia é uma região singular e tradicionalmente usada como 
campo de extração de produtos naturais. Nela, a Piscicultura é uma ati-
vidade relativamente nova, ainda não devidamente estruturada e assim 
é evidente que enfrente inúmeros problemas de ordem logística, técni-
ca, política e cultural, dentre os mais comuns os seguintes:

1. Insuficiência de pacotes tecnológicos, assistência técnica, capital 
de giro e apoio financeiro em longo prazo para criação de espé-
cies nativas, além das que vem sendo utilizadas há anos;

2. Deficiência de infraestrutura básica para a atividade, especial-
mente nos setores de eletrificação, transporte e venda;

3. Longas distâncias entre a produção e mercado consumidor e às 
dificuldades operacionais para importação e exportação de pro-
dutos envolvidos na atividade;

4. Carência ou carestia de matéria-prima, como grãos de milho e 
soja e farinha de carne, ossos e trigo, ou custos muito elevados 
na produção de ração balanceada e outros insumos;

5. Carência ou dificuldade na produção e transporte de alevinos;

6. Ocorrência de infecções parasitárias, principalmente por crustá-
ceos e acantocéfalos, em peixes criados no sistema intensivo com 
elevadas densidades de estocagem, o que prejudica bastante o 
desenvolvimento dos alevinos e a engorda dos adultos;

7. Falta de políticas públicas consistentes e duradouras para a ativi-
dade de Aquicultura;

8. Burocracia excessiva e ineficaz, o que desperdiça tempo, eleva os 
custos e desmotiva o piscicultor e demais envolvidos na atividade;

9.  Deficiência ou mesmo ausência de suporte técnico aos envolvidos 
na atividade, por parte dos agentes públicos;

10.Baixo nível cultural e tecnológico dos envolvidos na atividade e 
resistência dos mesmos para a adoção de técnicas inovadoras;



46 GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

11.Dificuldades relativas à sanidade e biossegurança quanto ao diag-
nóstico precoce e controle de doenças dos peixes e da qualida-
de da água utilizada no cultivo. Quanto a isso também deve ser 
mencionado o risco potencial de eutrofização, contaminação por 
efluentes, e escape de espécies exóticas cultivadas, o que pode 
trazer problemas duradouros e insolúveis para a biodiversidade 
local e regional, especialmente na competição interespecífica e na 
propagação de doenças.

12.Na Amazônia, um dos mais comuns impactos acarretados pela 
Piscicultura é o desmatamento para construção de represas, vi-
veiros e estradas de acesso. Isso é bem mais grave na Piscicultura 
extensiva, quando são construídas barragens nas nascentes ou 
mesmo no leito de córregos ou igarapés. Em alguns casos, há a 
total supressão da vegetação e em outros a vegetação afogada 
morre aos poucos e apodrece na água, quase sempre trazendo 
déficit de oxigenação para os peixes. 

Ao lado dos obstáculos enfrentados, a Amazônia oferece imensas van-
tagens para a Aquicultura e dentre essas, sobressaem a grandiosidade da 
região e dos cursos d’água; a riqueza de espécies nativas e o clima tropical 
propício ao crescimento e à produção biológica. De maneira indireta, mas 
positiva para esse setor, também deve ser levado em conta a presença da 
floresta e a pobreza dos solos para a agricultura, o que tem impedido a 
proliferação de fazendas de gado, ao menos em sua porção central, con-
siderada o coração da Amazônia e que deve ser preservado a todo custo.

Os obstáculos acima indicados não devem ser empecilho para o de-
senvolvimento da Piscicultura. Ao contrário: devem ser encarados como 
desafios normais ao empreendimento, justificativas para melhorias e 
alavanca para o desenvolvimento dessa atividade. Nesse contexto, deve 
haver a união de todos na busca de soluções, no encaminhamento de 
propostas e na execução de ações positivas e necessárias a esse grande 
empreendimento que deve ser concebido e tocado não por empresários 
e governantes oportunistas, mas por políticas de estado de longo prazo. 

O grande potencial da Aquicultura na Amazônia não deve ser visto 
apenas como meio para aumentar a produção, a venda e o consumo de 
pescado, mas como uma atividade que induza a fixação do homem no 
interior e garanta sua sobrevivência, segurança alimentar e dignidade 
humana. Ou seja, mais que atividade econômica, a Aquicultura é um 
mecanismo de cidadania, do qual a Amazônia necessita para manter a 
soberania nacional e se desenvolver de forma sustentável.
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Recomendações
A Piscicultura pode e deve ser ampliada na Amazônia, mas sem que 

isso implique na supressão ou danos à floresta, pois esta é um fator al-
tamente positivo para a Aquicultura, por duas razões básicas. Primeira, 
que ela é responsável pelo regime das chuvas, pela conservação das 
nascentes e pelo suprimento de produtos para a alimentação dos ani-
mais e outros organismos. Muitos estudos sobre composição de ração 
tem demonstrado o grande potencial do buriti, pupunha, seringueira e 
frutos do igapó que se constituem em fonte natural para muitos peixes, 
como tambaqui (Colossoma macropomum), pirapitinga (Piaractus bra-
chypomus), pacus (Myleus spp) e sardinhas (Triportheus sp). Evidente 
que a proteção das florestas é imprescindível ao desenvolvimento regio-
nal em bases sustentáveis e isso deve constituir-se no maior dever de 
todo governante, empresário e cidadão.

Apesar de contar com cerca de 3.000 espécies de peixes, apenas cer-
ca de 30 espécies (1% do total) são utilizadas na pesca e menos de 10 
(0,3%) na Piscicultura. Curiosamente, a causa do baixo índice de apro-
veitamento desta ictiofauna para alimentação não se deve ao tamanho 
reduzido dos peixes, porque há centenas de espécies de porte médio a 
grande, mas por outras razões, como as de ordem econômica, devido 
ao alto custo de captura; de ordem cultural, especialmente o temor de 
espinhas e o preconceito contra certas espécies de couro, consideradas 
reimosas, isto é, desencadeadoras de doenças, sobretudo na pele em 
mulheres parturientes. 

Isso significa que aumentar a produção da pesca e introduzir a Pis-
cicultura é importante, mas tão ou mais importante é desenvolver um 
programa de reeducação e combate ao preconceito para que espécies 
secundárias e muito abundantes possam ser aproveitadas para consumo 
humano. Diante do fantasma da fome e de tanta demanda por alimento 
de alta qualidade como o pescado, não se deve dar ao luxo cultural de 
desperdiçar uma fonte tão preciosa de peixes como ocorre na Amazônia.

A Piscicultura em grande escala é importante, pois serve para de-
senvolver a economia e o mercado globalizado, mas a Amazônia, por 
causa das condições geográficas e populacionais próprias, necessita de 
uma Piscicultura voltada para atendimento das vilas e comunidades 
distantes ou com difícil acesso aos grandes centros urbanos e até mes-
mo produzir subprodutos pesqueiros que possam interessar ao merca-
do interno e externo, por exemplo as vistosas escamas do pirarucu e os 
cortantes dentes das piranhas.
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A Amazônia brasileira é uma região singular e imensa, ocupando 
mais da metade do país e nela ocorrem os mais variados tipos de am-
biente, indo daqueles totalmente devastadas pelo desmatamento, pe-
cuária e mineração até aqueles ainda nativos e totalmente dominados 
pela floresta. Além do mais, é uma região que tem chamado a atenção 
de ambientalistas de todo o mundo e também despertado o interesse 
mundial por praticamente todos os produtos dela oriundos. Assim sen-
do, é claro que ela merece um tratamento diferenciado no uso de seu 
ecossistema e de suas possibilidades.

Não se pode advogar uma Aquicultura com os mesmos padrões de 
estabelecimento e funcionamento para toda a região e muito menos se-
guindo à risca os padrões internacionais, quase sempre feitos com base 
em espécies exóticas e muito dependentes de insumos artificiais. Isso sig-
nifica que a Amazônia necessita da contribuição da aquicultura, mas que 
essa seja ali desenvolvida de acordo com a realidade e as vocações locais. 

Além de gerar segurança alimentar, a Aquicultura também poderia 
evitar o êxodo rural, atenuar a pressão sobre os recursos naturais e pro-
piciar novos meios para emprego, renda e outros arranjos produtivos 
locais, já ensaiados no passado, mas com duração muito curto e por 
isso ineficazes. Evidentemente, a Aquicultura poderia ser integrada a 
outros projetos de cunho socioeconômico desenhados especificamente 
para o interior. O apoio institucional, em todos os níveis de governo, é 
fundamental, sobretudo no que se refere a financiamento de projetos, 
incentivo fiscal e tributário para empresas, cooperativas e associações 
que atuam direta e indiretamente no setor.

A maior parte da comercialização do pescado na Amazônia é feita na 
forma de peixe fresco ou congelado; existem frigoríficos que beneficiam 
o pescado, mas esses ocorrem em número reduzido e funcionam basica-
mente para a exportação. É necessário a ampliação da rede de frigoríficos, 
visando o atendimento local, principalmente na época de escassez da proi-
bição no período de cheia ou proibição da pesca no período reprodutivo.

Criar e vender peixe é uma atividade importante e geralmente rentá-
vel, mas a Piscicultura deve se desenvolver combinada com a pesquisa 
e desenvolvimento de novos produtos do pescado. Essa é a maneira de 
agregar valor ao produto, aumentar a rentabilidade e gerar novos cam-
pos de emprego e renda no setor. 

A Amazônia é a vedete do mundo atualmente. Assim, o pescado e 
demais produtos alimentares produzidos nesta região pode ser visto 
de dois ângulos distintos: positivamente, por pertencer a uma região 
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ainda fracamente ameaçada pela poluição que se abate sobre o mundo; 
negativamente, se essa produção for feita à base do desmatamento ou 
outros impactos ambientais. As autoridades, os empresários e todos os 
agentes sociais devem estar conscientizados disso e tirar o máximo pro-
veito dessa situação altamente conflitante mas cheia de oportunidades. 

Nesse contexto, a mídia pode desempenhar um papel crucial e eficaz. 
Ela pode e deve esclarecer a sociedade sobre as vantagens da Piscicul-
tura, o lado positivo e negativo dos mitos e falsas ideias, por exemplo, 
de que se usa demasiada quantidade de hormônios nos cultivos. De 
mesmo modo, ela deve ajudar a esclarecer os criadores dos reais males 
que essa prática produz na sociedade e também no meio ambiente. 

De acordo com critérios e aspirações para uma Aquicultura realmente 
sustentável, há fortes indicações de que uma Aquicultura orgânica po-
deria ser uma boa alternativa para a Amazônia e essa seria baseada no 
cultivo em viveiros escavados no sistema de policultivo. Um exemplo 
interessante seria a criação de peixe onívoros, como tambaqui e matrin-
xã, capazes de se alimentar do plâncton nas fases jovens, e de frutos e 
sementes na fase adulta.

Por certo, do ponto de vista técnico, haveria o problema da baixa 
produtividade, isto é, crescimento reduzido e ciclo de produção relati-
vamente longo. Assim, a popularização dessas iniciativas ainda é uma 
realidade distante do Brasil e da Amazônia, principalmente em função 
da dificuldade de se praticar preços competitivos frente a relevante ofer-
ta de pescado oriundo do extrativismo e da Piscicultura convencional. 
No entanto, essa iniciativa é fundamental para a segurança alimentar 
das comunidades que vivem no interior, distante de rios piscosos e me-
rece todo apoio do governo. Ora! Se o governo investiu recentemente 
muitos bilhões de reais nas medidas adotadas para combater a pande-
mia do coronavirus na região, porque não poderia fazer o mesmo com 
uma iniciativa tão promissora e promotora da saúde como essa?!

A Aquicultura deve ser encarada pelas autoridades não apenas como 
uma atividade econômica e de ativos financeiros, mas como uma es-
tratégia de fixar o homem no interior e assim aprimorar a defesa e a 
integração nacional. Os governantes e as instituições de pesquisa de-
vem envidar todo o esforço possível e assumir um papel de liderança 
no desenvolvimento de uma Aquicultura adaptada à região e que possa 
servir de apoio às comunidades que ali vivem e ainda continuam bas-
tante dependentes dos recursos naturais autóctones. 
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Nesse sentido, em muitos lugares da Amazônia a Aquicultura não seria 
uma concorrente da pesca, mas seu complemento. Mais que isso: ela se 
constituiria num elemento chave para a segurança alimentar e para a ga-
rantia de que o caboclo possa continuar vivendo na região, com dignidade 
e ajudando as nações amazônicas a manterem a soberania sobre ela.
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ESTRESSE ANTROPOGÊNICO 
NOS MAIORES RIOS 
DO MUNDO: O CASO 
AMAZÔNICO 
Resumo

Este capítulo analisa questões relativas ao processo natural de sedi-
mentação dos rios, especialmente os oriundos do sopé dos Andes, ca-
racterizados por grande quantidade de material argiloso em suspensão, 
bem como as fontes de estresse provocadas pelas atividades humanas 
decorrentes do desmatamento, construção de barragens, assoreamento 
e urbanização. As tendências atuais do processo de ocupação da região 
apontam para um cenário futuro sombrio e que preciso ser revertido 
o quanto antes para que o sonhado desenvolvimento sustentável não 
passe de jargão ou quimera. Nesse contexto, o conhecimento científico 
e a gestão pública responsável são instrumentos básicos e indispensá-
veis e sobre os quais a sociedade deve continuar sendo atenta, cuida-
dosa e corresponsável.
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O rio controla a vida na Amazônia?
Historicamente, há uma forte dependência das civilizações humanas 

com os rios e a tentativa de dominá-los, em face de inúmeras intenções, 
notadamente as econômicas. No entanto, na década de 1950, o escritor 
Leandro Tocantins colocava a expressão de que “o rio comanda a vida 
na Amazônia”. À época, ao receber um exemplar do autor, o Presidente 
Getúlio Vargas teria dito que naquele momento o rio dominava a vida, 
mas haveria de chegar um dia em que o homem dominaria o rio. 

Ambos comentários servem de reflexão sobre o modo como o ser hu-
mano deve seguir seu curso “civilizatório”. É um pouco sobre isso que 
trato neste texto, buscando refletir sobre o que a humanidade tem feito 
com seus rios e que resultados têm obtido até o momento. Boa parte da 
reflexão aqui realizada teve motivação na obra de Leandro Tocantins, 
como também em alguns artigos científicos recentes, como Filizola et. 
al. (2011); Latrubesse et al. (2017); Forsberg et al. (2017) e Jim Best 
(2018), sendo que esse último serviu de base para o roteiro deste texto. 

Best destaca os maiores rios do mundo (Amazonas, Congo, Paraná, 
Ganges, Amarelo, Mississipi e outros, num total de 32), apresentando 
algumas de suas principais características e tece comentários sobre a 
pressão das ações humanas, tomando-as como referência. Dentre essas 
características, estão a densidade populacional das respectivas bacias; 
a vazão média anual e vazão máxima histórica; o tempo de recorrência 
de cheias extremas; o fluxo de sedimentos; a carga de plástico trans-
portada pelos rios e o número de espécies de peixes neles existentes. 
Dentre esses quesitos, a bacia do rio Amazonas se destaca, especial-
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mente no que diz respeito à vazão líquida e sólida, bem como o mero 
de espécies de peixes. 

Os dados sobre a drenagem mostram claramente a origem da grande 
massa de água que o Amazonas lança no Oceano Atlântico, média de 
209 mil m³ por segundo, 5 vezes maior do que a do rio Congo; porém, 
revela também a dificuldade de monitorar tais dados com o atual ins-
trumental disponível como, por exemplo, as redes de estações hidromé-
tricas dos países da região (Fig. 1).

Essas redes são heterogêneas e esparsas, não conseguem abarcar 
toda a realidade e dar, espacial e temporalmente, respostas suficientes 
para as demandas atuais e futuras daqueles que habitam a região. As-
sim, busca-se aqui refletir sobre alguns fatores de estresse do meio flu-
vial amazônico gerados pelas ações humanas, trazendo para mais perto 
da realidade regional o sinal global dado por Best (2018). Analisamos 
tais fatores de modo introdutório e sugerimos algumas leituras para 
maior aprofundamento em questões como os projetos de construção de 
represas para hidrelétricas, a exploração mineral através de garimpos e 
as implicações de tais atividades no cenário hidrológico e no fluxo de 
sedimentos da região. 

Figura 1. Rede de drenagem da Bacia Amazônica (escala 1:250.000) e os pontos de 
monitoramento hidrológico. Fonte: Site HYBAM.
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O fluxo de sedimentos leva consigo nutrientes que fertilizam as vár-
zeas e assim se sustenta a frágil atividade agrícola existente nas pla-
nícies fluviais amazônicas. Analisamos alguns aspectos desses fluxos 
e suas relações com as mudanças morfológicas, naturais ou não, bem 
como questões relativas aos ribeirinhos frente às secas, inundações e 
doenças como a malária.

A vulnerabilidade da população Amazônica
Dados referentes à ocupação do espaço nos últimos anos, bem como 

as projeções de modelos bastante robustos, dão conta de um aumen-
to na concentração populacional em regiões onde tradicionalmente já 
existem aglomerações humanas (https://sedac.ciesin.columbia.edu/
mapping/viewer/). Ademais, registra-se também uma expansão para 
importantes áreas contíguas daquelas tradicionais, cujas relações estão 
gerando modificações nos modos tradicionais nas atividades do ribeiri-
nho com o meio ambiente. 

Os ribeirinhos vem se tornando ainda mais vulneráveis a uma reali-
dade que se modifica a olhos vistos e numa velocidade sem precedentes 
na Amazônia, alterando seu modo de vida e essa vulnerabilidade pode 
ser exemplificada com as populações que vivem nas circunvizinhanças 
do lago Janauacá, próximo a Manaus, Estado do Amazonas. Drapeau 
et al. (2011) mostram que essa localidade sofreu forte modificação na 
cobertura vegetal, como consequência do desmatamento e da ocupação 
desgovernada do espaço com modificações nos hábitos dos ribeirinhos. 

Através de uma análise temporal de imagens de satélite, os autores 
mostram como evolui o desmatamento da região nas últimas décadas 
e como se ampliaram as áreas de cultura, solo exposto e edificações. 
Ademais, os pequenos comércios e centros de serviço, que outrora se 
encontravam instalados em estruturas flutuantes -  acessíveis pelos ri-
beirinhos em suas canoas através dos rios -  hoje se encontram, em 
grande parte, posicionadas à margem de estradas de baixa qualidade e 
com acesso limitado apenas a alguns meses do ano. 

Para o comerciante, a estrada representa certa facilidade para receber 
novos produtos e clientes de outras áreas, representando uma fonte de 
ganhos. Para os ribeirinhos, a estrada representa facilidade de poder 
comprar alimentos industrializados que não tinha acesso, em especial 
tendo por base recursos advindos de programas de distribuição de ren-
da do governo federal. 
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No entanto, esta realidade tem representado uma mudança de hábitos 
daqueles que anteriormente tiravam do rio seu sustento e trocavam os 
produtos explorados por produtos diretamente nos centros de serviços 
que eram os flutuantes. Hoje, há um impulso para abandonar a pesca 
e comprar alimentos processados e industrializados, reconhecidamente 
danosos à saúde humana, dentre outros fatores adversos sentidos pelos 
ribeirinhos (Schor et al., 2015).

A saúde é outro aspecto importante nesse contexto. A relação entre 
o ciclo hidrológico e a ocorrência de casos de malária, por exemplo, 
estudada por Wolfhart et al (2019), mostra que há uma defasagem de 1 
a 3 meses entre o pico de cheia dos rios e o pico do número de ocorrên-
cia de casos. Como os regimes hidrológicos dos rios são diferenciados, 
notadamente entre os afluentes da margem esquerda e os da margem 
direita do rio Amazonas, os casos não ocorrem no mesmo período do 
ano, demonstrando uma relação hidroclimática importante. Assim se 
faz necessário, por exemplo, considerar essa variabilidade na implan-
tação de políticas públicas de controle dessa e de outras endemias que 
seguem o mesmo padrão. 

O trabalho de Glória & Filizola (2018) revela outro aspecto da relação 
do humano com os rios; nele é mostrado como a variabilidade hidroló-
gica pode influenciar no acesso à educação no interior do Amazonas, 
tanto em período de águas baixas, pela dificuldade de acesso através de 
igarapés com pouca água, quanto no período de águas altas, onde as 
escolas ficam, por vezes, inundadas, inviabilizando seu funcionamen-
to. Quanto a isso, merece destaque os problemas ocorridos e relatados 
por diretores de escolas no interior, em especial nos eventos de 2005 e 
de 2009 e estudados por aqueles autores na bacia do rio Tarumã-Mirim. 
Os tópicos acima destacados parecem reforçar a ideia de Leandro To-
cantins quanto ao rio estar controlando a vida na Amazônia.

As grandes barragens e as hidrelétricas
A construção de grandes barragens na Amazônia para geração de 

energia hidrelétrica tem sido uma questão de grande destaque. Em arti-
go na revista Nature Tollefson (2011) destaca o tópico como uma “briga 
por força”, fazendo uma jogo de palavras em inglês com a palavra 
“power”, que pode tanto ser lida como energia, ou como poder, am-
bas podendo ser utilizadas como sinônimo para força. Porém, o que 
fica evidente no gráfico do artigo, além das regiões do globo onde há 
barragens instaladas, são as regiões do mundo ainda pouco exploradas 
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pelo setor hidrelétrico, onde aparece nitidamente o porquê da pressão 
para os investimentos do setor na Amazônia. Um grande vazio ainda 
existente face a um grande potencial para exploração e cujos projetos 
são objeto de questionamento em todo o mundo. 

Como exemplo de caso, é oportuno citar a bacia do rio Mekong, 
no sudeste asiático, em que Best (2018) destaca alguns impactos das 
hidrelétricas. O autor faz um jogo de palavras com “dammed” (represa-
dos) e “doomed” (condenados), criticando a realidade das ações ali em 
curso. Analisa os resultados quanto ao fluxo de sedimentos previstos 
após implementados os projetos propostos para os tributários e para o 
curso principal daquela bacia. 

Segundo esse autor, se todos eles forem implementados, juntamente 
com os já existentes, a previsão é de que mais de 95% do sedimento 
atualmente fluindo da bacia para o Oceano, seja retido. Isso irá com-
prometer os fluxos internos de nutrientes, prejudicando a agricultura, 
além do desenvolvimento de praias no litoral, levando a prejuízos ao 
ecossistema e às atividades tradicionais da região.

Esse tipo de análise começa a ser feito para a Amazônia e mostra 
resultados preocupantes, conforme trabalhos de Finer & Jenkins (2012; 
Latrubesse et al., (2017) e Forsberg et al., (2019), nos quais são sa-
lientados os impactos das hidrelétricas sobre fatores específicos, como 
a emissão de gases de efeito estufa, concentração de metais pesados, 
extinção local de espécies e aumento dos índices de vulnerabilidade 
das populações que vivem na área. Evidentemente, há necessidade de 
se estabelecer políticas de governança adequadas para as áreas em que 
esses empreendimentos são feitos.

Outro exemplo emblemático quanto à redução do fluxo de sedimen-
tos ocorreu no rio Nilo. A barragem de Assuã, concluída em 1902 e 
ampliada mais de 3 vezes, quase se rompeu nos anos 40. Estudos da 
International Sediment Initiative mostram uma situação delicada. O rio 
Nilo, objeto de um adágio, também conhecido entre nós brasileiros, 
segundo o qual “o Egito é uma dádiva do Nilo”, teve tanto sedimento 
retido por aquela barragem, que hoje seu regime hidrológico não con-
segue mais, por sua própria conta, nutrir sus margens. Deste modo, as 
atividades agrícolas daquela sofrida região desértica atravessada pelo 
rio Nilo encontram-se fragilizadas e o adágio já não parece correspon-
der à realidade. 

Na Amazônia, impactos de eventos hidrológicos extremos podem ser 
sentidos hoje, em rios barrados, como é o caso do rio Madeira, confor-
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me demonstrado por Cavalcante e Santos (2012) e mais recentemente 
por Simão (2017). Ainda é cedo para dizer que um caso semelhante 
ao do rio Nilo está se produzindo na região, mas se carece de maiores 
investimentos quanto a estudos para melhorar o monitoramento e a 
preparação para eventuais modificações no sistema fluvial. Assim, se 
percebe como necessário e urgente o estabelecimento de ações de ge-
renciamento e controle de uso dos recursos naturais amazônicos que 
possam fazer uso de lições aprendidas em outras bacias hidrográficas.

Fluxo de sedimentos, agricultura, garimpo e mudanças 
geomorfológicas.

O fluxo de sedimentos no meio fluvial tem importância em diferentes 
circunstâncias e relações entre fatores diversos. O transporte de sedi-
mentos e nutrientes ajuda na “elaboração” ou “design” das paisagens 
naturais, através de processos sucessivos de erosão, transporte e depo-
sição naturais, além dos artificiais como as barragens de usinas hidrelé-
tricas ou a agricultura altamente intensiva e/ou predatória. Também 
são os sedimentos os responsáveis por trabalhar os canais fluviais, con-
dicionando sua morfologia ao clima e ao ambiente por onde passam as 
águas dos rios. Mesmo sob a ocorrência de intervenção humana, esse 
ajuste ou equilíbrio geomorfológico acontece.

O caso do Platô do Loess, na China, é citado por Best (2018) como 
exemplo da relação dos fluxos de sedimento com o uso intensivo dos 
solos para a agricultura. Ali uma atividade agrícola primitiva iniciada 
há mais de 2.500 a.C, foi se tornando complexa e intensificando sem 
práticas de gerenciamento integrado a ponto de, por volta de 1000 anos 
atrás ter iniciado um processo de erosão e transporte acima da capa-
cidade de sustentação do ambiente. Tal processo aumentou significati-
vamente o fluxo de sedimentos ao longo do rio Amarelo gerando um 
aporte de mais de 1,6 gigatoneladas na foz. Após os anos 50 a tendência 
tem sido de reversão, face aos processos de reflorestamento e demais 
mudanças positivas no uso da terra associadas a programas de remedia-
ção dos processos erosivos.

Na Amazônia, os processos naturais de erosão acontecem desde os 
Andes. Dependendo das condições das planícies fluviais, cargas de se-
dimentos se depositam e são ressuspendidas nessas áreas; estudos mos-
tram esses processos desde o pé das montanhas até próximo à foz (Fili-
zola e Guyot, 2009; Armijos et al., 2013; Santini, 2020). Em porções com 
relativa fragilidade, dada em função do material sedimentar de base e 
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também das condições dadas pelo ciclo hidrológico, pode haver movi-
mentos de massa de grandes proporções desbarrancando e alterando 
a morfologia das margens. Tal fenômeno é regionalmente reconhecido 
como “terras caídas” e tido como algo distinto para o caso Amazônico 
face à sua abrangência e grandiosidade dos sistemas fluviais.

Do ponto de vista da produção dos sedimentos transportados pelos 
rios, as montanhas andinas são a maior fonte da matéria em suspensão. 
Entre 500 a 2500 toneladas por km² por ano são liberadas dessa região 
montanhosa, que corresponde a 12% da área total da bacia. Já os escu-
dos, mais antigos e erodidos há mais tempo que os Andes e represen-
tando 44% da área da bacia, contribuem com taxas anuais da ordem de 
5 a 30 toneladas por km². 

As planícies fluviais, que por sua vez representam os restantes 44% 
da área, chegam a reter de 350 a 650 milhões de toneladas por ano do 
material transportado (Filizola & Guyot, 2009; Santini, 2020). No to-
cante à matéria dissolvida, os Andes fornecem, anualmente, cerca de 
175 milhões de toneladas, parte retida na planície, a qual, por sua vez, 
libera cerca de 70 milhões de toneladas e os escudos 30 milhões anuais. 
Deste modo, chega ao Oceano cerca de 270 milhões de toneladas por 
ano de matéria dissolvida (Moquet et al., 2016).

O material transportado pelos rios também tem uma variabilidade 
anual controlada por aspectos climáticos. O fluxo de água tende a ser 
mais regular na calha do rio principal, cujas contribuições vêm de tri-
butários cujas nascentes se encontram em hemisférios distintos e, por-
tanto fluindo em períodos também distintos e complementares. Em ge-
ral, os tributários tendem a ter fluxos mais irregulares, principalmente 
àqueles mais ao Sul. O mesmo tende a acontecer com relação ao fluxo 
de sedimentos em suspensão. Assim, rios como Madeira e Xingu se 
comportam de modo mais irregular que o curso principal da bacia (Fi-
lizola e Guyot, 2011). Isso significa dizer que em bacias como a do rio 
Madeira, por exemplo, devido principalmente a questões de ordem cli-
mática (Armijos et al., 2020), o aumento no fluxo de sedimentos pode 
gerar problemas de assoreamento do reservatório, cavitação nas pás 
das turbinas, redução nos aportes de nutrientes para jusante, redução 
no aporte de nutrientes e na população de peixes, etc.

A irregularidade nos fluxos de água e sedimentos tem também com-
ponentes ainda pouco explicados e que tendem a afetar os reserva-
tórios das hidrelétricas, como é o caso da redução no aporte regional 
de sedimentos em suspensão advindos da bacia do rio Beni, um dos 
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formadores do rio Madeira. Tal comportamento é positivo para os re-
servatórios instalados entre a fronteira brasileira e a cidade de Porto 
Velho-RO (Rivera et al., 2020). No entanto, não se entende ainda bem 
o que tem gerado esse tipo de comportamento e também se o mesmo é 
temporário. Tal situação reforça, sobremaneira, a necessidade do moni-
toramento hidrológico.

Alguns estudos, como o de Latrubesse et al. (2017) e Forsberg et al., 
(2018) mostram como se pode utilizar os dados oriundos de monito-
ramento e de projetos de pesquisa para antecipar os efeitos de tantos 
barramentos fluviais previstos para a Amazônia, visando a geração de 
energia hidrelétrica. Basicamente, concluem indicando bacias mais frá-
geis, face a tais infraestruturas e indicando prejuízos à fauna, à agricul-
tura e ao ambiente ecológico em geral, como o acúmulo de sedimentos, 
a emissão de gases de efeito estufa, redução no aporte de nutrientes 
entre outros.

Ademais, conflitos existentes entre vários setores econômicos legal-
mente estabelecidos, por exemplo agricultura familiar e transportes ou 
ilegais, como garimpos, mostram a necessidade de atuação do Estado 
brasileiro no sentido de regular as atividades de forma a que sejam 
pelo menos não concorrentes e menos impactantes, se é que se pode 
falar disso para algumas dessas atividades. Atualmente, garimpeiros 
trabalhando dentro das áreas dos reservatórios das UHEs de Jirau e 
Santo Antônio registram problemas em sua atividade, que por vezes 
são atribuídos às represas; essas, por sua vez, reclamam da atividade 
garimpeira sendo executada de modo indiscriminado em sua área de 
concessão, etc., (Cavalcante & Santos, 2012).

A atividade garimpeira na Amazônia tem dificuldades de se definir 
e de se estabelecer por várias razões. Além daquelas de ordem buro-
crática, o modo tradicional de operação do garimpo tem se mostrado 
extremamente predatório. A sistemática operacional desse tipo de ativi-
dade econômica só tem o reconhecimento oficial do produto que gera 
(o ouro), mas não dela em si mesma, que atua indiscriminadamente, 
sem regramento ambiental e sem fiscalização adequada. 

Rios como o Madeira e, principalmente, o Tapajós dão mostras de 
alterações ambientais importantes em seus ecossistemas por causa do 
garimpo. O estresse pelo qual esses rios vêm passando e que inclui 
alterações no curso natural e na paisagem, redução de sua capacidade 
e competência natural quanto ao transporte de matéria atinge também 
os seres humanos. Problemas sociais e de saúde de várias ordens se 
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desenvolvem e chegam, inclusive, a prejudicar o bom desempenho de 
atividades econômicas devidamente regulamentadas e ordenadas.

As mudanças morfológicas são muitas vezes coordenadas pelo aporte 
de sedimentos transportados pelos rios; por sua vez, este aporte é mui-
to relacionado à variabilidade no aporte de água, ou seja, depende do 
aumento e diminuição das vazões fluviais. O material sedimentar trans-
portado se deposita nas planícies fluviais condicionando o desenho do 
canal fluvial, fertilizando as margens e criando terraços, dentre outros 
efeitos que levam a influenciar sobremaneira na vida dos ribeirinhos. 

No entanto, ações humanas podem interferir nesse processo. A ca-
nalização artificial, transposição de bacias, construção de barragens, 
exploração de areia, minério, etc., são um conjunto de ações humanas 
que afetam o ambiente fluvial e tendem a mudar artificialmente o tra-
balho natural de modificação na morfologia dos canais. Essas modifi-
cações de canais podem levar a modificar o “locus” de cidades inteiras, 
servir de fronteira entre países e também por isso, servir de motivo 
para conflitos, uma vez que a natureza pode agir modificando trechos 
fluviais fronteiriços, como foi o caso entre Brasil e Bolívia relatado no 
Plano Estadual de Recursos Hídricos do Acre (Plerh-AC, 2012). Ou ain-
da, gerar conflitos por modificar a oferta de água em territórios de po-
pulações tradicionais, como foi o caso da modificação no rio Xingu em 
decorrência da construção da UHE Belo Monte. Assim, muitas vezes a 
intervenção humana necessita de uma arbitragem de conflitos, de pla-
nejamento e de gestão das ações.

Variabilidade hidroclimática
Além das modificações geomorfológicas naturais ou induzidas pelo 

homem, faz parte da realidade recente da região Amazônica uma inten-
sificação dos eventos hidroclimáticos extremos. Ou seja, inundações e 
secas dos cursos d’água. Muitos pesquisadores têm buscado entender 
as causas da intensificação desses eventos, tendo obtidos respostas não 
só ligadas ao clima e ao regime hidrológico, mas a um conjunto comple-
xo de fatores. A realidade é que não só a intensidade dos eventos têm 
batido recordes, como tem aumentado a frequência de ocorrência. Até 
o final do século XX, por exemplo, a maior inundação de características 
regionais, já registrada, tinha sido a do ano de 1953; no entanto, está 
foi suplantada por sucessivos eventos como, por exemplo, os de 2009, 
2013, 2014 e 2015. 
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Em relação às secas, eventos como os de 1963 e 1995 mostram um 
longo distanciamento entre eles. Porém houve um evento em 2005 e ou-
tro em 2011. Tais situações mostram a problemática que cada vez mais se 
avizinha da região Amazônica e que, unida às demais já mencionadas, 
torna urgente uma tomada de posição no sentido da criação de uma po-
lítica de governança bem coordenada entre os diferentes países que com-
partilham essa região. Uma governança que trabalhe questões da água, 
desmatamento, propriedade rural, garimpo, etc. de forma integrada.

Necessidade e perspectivas para uma governança 
A importância da governança para fazer frente a eventos extremos foi 

ressaltada por Best (2018) que apresenta um mapa do índice de risco dos 
maiores rios transfronteiriços do planeta. Por esta classificação, bacias 
como a do Congo têm risco muito alto; a bacia Amazônica vem logo 
atrás nesta classificação onde é tida como de alto risco. Os problemas 
aqui citados são alguns dos elementos que permitem classificá-la como 
tal. Iniciativas tanto governamentais, quanto locais, visando uma gestão 
compartilhada e integrada existem, mas ainda se mostram insuficientes 
para que se possa questionar a classificação dada por Best. Esforços do 
Brasil e do Peru com as ações de suas respectivas agências de água e de 
Planos nacionais de gestão dos recursos hídricos têm sido relevantes.

Assim também têm sido relevantes as ações de alguns estados bra-
sileiros que buscaram iniciar o processo de gestão através do estabele-
cimento de Planos Estaduais de Recursos Hídricos, caso do Acre, por 
exemplo. Iniciativas multilaterais têm sido capitaneadas pela Organiza-
ção do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) e se mostram pro-
missoras, mais ainda se encontram numa fase inicial. No tocante às ini-
ciativas locais, concebidas como do tipo down-to-top (base para o topo 
da sociedade) em contraposição àquelas já citadas (top-to-down) vale 
destacar a iniciativa MAP que congrega comunidades ribeirinhas, mem-
bros da sociedade civil e acadêmicos estabelecidos na região fronteiriça 
dada pelo encontro das bacias dos rios Madre de Dios, Peru; Acre, Brasil 
e Pando, Bolívia. Esta tem sido uma ação promissora, no sentido de 
mobilizar e integrar a ponta do processo de gestão como atores funda-
mentais na tomada de decisão, bem como também de planejamento. 
Vem se tornando uma experiência além de exitosa, de referência para 
que outras aconteçam e possam se conectar com aquelas de caráter 
oficial e de estado.
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Muito do que se tem discutido até o momento quanto à governança 
dos recursos hídricos na Amazônia tem passado por tópicos relacionados 
à criação de um comitê intergovernamental, e/ou de uma agência multi-
lateral, ou ainda de um fórum multi-institucional; sem falar da necessida-
de de reforçar as iniciativas nacionais na busca de um protocolo de mo-
nitoramento conjunto do ambiente Amazônico, notadamente da questão 
das águas e a busca por financiamento multilateral. Portanto, o caminho 
para que o homem tenha um papel relevante e ambientalmente susten-
tável no controle dos rios da Amazônia ainda está sendo construído. A 
participação de vários agentes da sociedade e nos diversos países Ama-
zônicos se faz importante para que as distintas identidades existentes na 
região sejam harmonicamente preservadas, bem como o ambiente em 
que foram construídas. Só o tempo dirá o que foi melhor […] o homem 
gerenciar o uso do rio, ou o rio seguir controlando a vida na Amazônia.

GERALDO MENDES DOS SANTOS

Introdução
O texto principal deste capítulo está focado no estresse ambiental 

em grandes rios, no entanto é oportuno salientar que os grandes rios 
são formados por rios pequenos; os mecanismos de estresse no sistema 
aquático são basicamente os mesmos, variando apenas em extensão. 
Ou seja, o processo estressante deve ser analisado e compreendido em 
seu conjunto. As observações aqui feitas se prendem a esse fato e visam 
tão somente enriquecer o texto e dar ao leitor uma visão mais completa 
do assunto.  Antes de adentrar em pormenores sobre o assunto, gos-
taria de salientar a origem e significado do termo estresse, uma novida-
de na literatura ambiental e ecológica, mas tradicionalmente utilizado 
na literatura que trata da saúde humana. Essa palavra provém da área 
da Física, tendo forte vinculação com dois termos latinos: “stringere”, 
com o significado de tensão, esticamento e “strictus” com o significa-
do de apertado, pressionado, tenso (Serra, 1999). Atualmente, o termo 
também é largamente utilizado na área da Psicologia e da Medicina 
para designar distúrbios de fadiga, tensão e mal-estar dos seres huma-
nos e outros animais.
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Durante muito tempo e na maioria dos trabalhos técnicos e cientí-
ficos sobre o meio ambiente, o sentido de estresse era definida pelo 
termo Impacto. Até mesmo a legislação ambiental utilizava esse termo, 
conforme os parâmetros estabelecidos nos Estudos de Impacto Ambien-
tal e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA). 

De todo modo e analisado sob a perspectiva das influências negati-
vas provocadas por ação de agentes físicos, químicos ou biológicos, o 
estresse sofrido pelo meio ambiente tem uma forte correlação com o es-
tresse sofrido pelo corpo humano e por isso se pode traçar um paralelo 
ou analogia entre ambos.

O estresse humano, tratado pela Medicina e Psicologia, é uma reação 
do organismo - e por extensão, da sociedade - a fatores ou eventos que 
tentam provocar alterações em seu modo natural de vida. Clinicamente 
falando, o estresse humano se manifesta através de vários sintomas, 
como ansiedade, angústia, insônia, hipertensão, hiperatividade, hiper-
sensibilidade, tensão muscular, taquicardia, irritabilidade, inabilidade, 
ira e mudança comportamental. 

O estresse ambiental, tratado pela Ecofisiologia, é uma reação do 
organismo - e, por extensão, do habitat e do ecossistema – a fatores ou 
eventos que tentam provocar alterações em seu equilíbrio dinâmico. 
Ecologicamente falando, o estresse ambiental se manifesta através de 
vários sintomas, como poluição, mudança nos hábitos de vida e nas 
estruturas populacionais e perda da diversidade.

Conceitualmente, as causas do estresse decorrem das atividades hu-
manas e estas podem se dar de forma abrupta, como a instalação de uma 
barragem ou o derramamento de óleo em mares e rios ou de forma mais 
lenta, como o povoamento, a exploração dos recursos naturais ou a de-
gradação do ecossistema. No entanto, em qualquer dos casos, o estresse 
é sempre prejudicial ou danoso, porque não há tempo suficiente para 
que as espécies vitimadas se adaptem naturalmente às novas condições 
impostas, havendo sempre fuga ou morte massiva por causa dele.

O estresse também pode ser localizado ou sistêmico, no entanto qua-
se sempre tem efeitos sinérgicos, uma vez que a oscilação nas popula-
ções pode acarretar desconforto, descontrole das funções orgânicas e 
até desequilíbrio nas relações com seus pares, presas, predadores, co-
mensais e demais elementos do meio ambiente em que vive. Em casos 
extremos, o estresse é a ameaça ou mesmo a possibilidade de aniquila-
mento de populações e até mesmo de extinção de espécies.
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Estresse ambiental em rios amazônicos
A rede hidrográfica amazônica é tão vasta que muitas pessoas che-

gam a duvidar da possibilidade de impactos humano em suas águas. 
No entanto, isso é uma grande falácia, ledo engano. Muitos rios amazô-
nicos vem sendo fortemente impactados de várias formas, notadamente 
pelo assoreamento dos leitos, barramento e contaminação das águas, 
acúmulo de lixo e desmatamento. Essas fontes são particularmente da-
nosas, porque na maioria dos casos, o estresse provocado por elas não 
se limitam ao ambiente local, mas se estende, de maneira sinérgica, a 
todo o ecossistema aquático.

O assoreamento é produzido pelo lançamento de terra no leito de la-
gos e rios por ação da chuva e enxurrada sobre terrenos desprovidos de 
cobertura vegetal. Assim, além de eliminar o solo fértil das terras firmes 
adjacentes, o assoreamento reduz o leito das águas, provoca alagações e 
aniquila a microflora e microfauna e que normalmente povoa o substrato 
e serve de fonte alimentar direta ou indireta para os organismos aquáticos.

O barramento dos rios causa inúmeros impactos sociais e ambientais, 
destacando entre estes últimos a transformação de águas lóticas em 
águas lênticas e a interrupção das rotas migratórias dos peixes e outros 
animais que se deslocam para as cabeceiras ou para a foz em busca de 
condições apropriadas para se alimentar e reproduzir. 

A contaminação vem ocorrendo de forma sorrateira, pelo lançamento 
de dejetos tóxicos nas águas, através dos esgotos sanitários e indus-
triais, do garimpo e mineração ou mesmo pela aplicação de agrotóxicos 
nas lavouras e que acabam escorrendo para o rio através das chuvas ou 
rompimento de barragens de contenção. O garimpo e a mineração pro-
voca problemas de várias naturezas, especialmente a erosão dos solos, 
o assoreamento e a poluição por mercúrio empregado largamente para 
a extração do ouro. A extração de ouro na Amazônia nada tem a ver 
com aquela lúdica imagem de extração de ouro por garimpeiros pobres 
e uso de ferramentas rústicas, como pateias, pás e peneiras. Hoje, a 
garimpagem se tornou altamente tecnológica e conta com maquinário 
pesado e de alto custo financeiro como Balsas, dragas, escavadeiras 
hidráulicas e pás-carregadeiras, os quais deixam atrás de si um rastro 
aterrador de destruição

O acúmulo de lixo no leito e margens dos rios é o fator mais visível 
e até ostensivo do estresse ambiental nos sistemas aquáticos amazô-
nicos e também no restante do Brasil e demais países da América do 
Sul. Trata-se de uma prática cultural, ou melhor, uma falta de cultura, 
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pois demonstra claramente o desprezo ao meio ambiente e até mesmo 
afronta ao processo civilizatório. Trata-se de uma verdadeira praga da 
modernidade, centrada na produção de objetos descartáveis feitos à 
base de plástico, metal e vidro. Além do aspecto horripilante, o lixo que 
boia ou se fixa no fundo e margem dos igarapés, rios e lagos acaba con-
taminando as águas, destruindo os ambientes naturais de alimentação 
e reprodução de peixes e outros organismos aquáticos e afetando as 
condições de salubridade das populações que vivem no entorno.

O desmatamento das margens geralmente decorre da instalação de 
roças, portos, fazendas e garimpos e seus impactos principais estão 
associados ao assoreamento dos rios e extinção local de árvores que 
se constituem fonte de alimentação para muitos organismos aquáticos.

Muitos rios da Amazônia, até mesmo de porte médio, já estão com 
suas águas poluídos e imprestáveis para consumo humano direto. Na 
periferia das grandes cidades, a maioria dos igarapés já se transformou 
em esgoto a céu aberto. Durante a seca é fácil se observar acúmulos de 
plástico e garrafas de vidro em toda suas margens e durante a enchente 
não é difícil observar bueiros e leitos entupidos de utensílios descarta-
dos e até de cadáveres de animais. 

Outras fontes comuns de estresse ambiental nas áreas urbanas são a 
iluminação artificial, o barulho, a movimentação constante de veículos 
e a poluição por dejetos humanos e produtos tóxicos descartados por 
residências, oficinas, estabelecimentos comerciais e indústrias e inúme-
ros outros tipos de empreendimento. 

Na área interiorana, distante das cidades, o estresse talvez seja ainda 
mais sistemático e danoso, porque geralmente ocorre de forma abrup-
ta, difusa ou à base de desmatamento de grandes extensões e uso de 
produtos químicos altamente danosos, como pesticidas, inseticidas e 
outros agrotóxicos usados nas fazendas e nas lavouras.

A introdução de espécies exóticas pode parecer um caso excepcional, 
mas tem-se revelado cada vez mais comum em certos setores, como a 
piscicultura (introdução de tilápia e outros peixes), a Agricultura (intro-
dução do braquiária e outros capins), a Pecuária (introdução do búfalo 
e outros animais domésticos ou de estimação). 

A introdução de espécies exóticas é um fato comum em todo o mun-
do, havendo estimativas de que aproximadamente 480.000 espécies já 
foram introduzidas de forma acidental ou intencional fora de seus am-
bientes nativos, sendo cerca de 540 no Brasil (MMA, 2006). A grande 
maioria não tem trazido prejuízos consideráveis à biodiversidade local, 



no entanto, há casos excepcionais de grandes prejuízos econômicos e 
ecológicos quando as espécies introduzidas são invasoras ou contami-
nantes biológicos e nesse caso são capazes de competir, expulsar ou 
mesmo substituir as espécies nativas e até mesmo reduzir a diversidade 
nativa. Exemplo típico é o tucunaré (Cichla spp) que tem dizimado 
populações de peixes em rios fora da Amazônia nos quais foi introdu-
zido, bem como a tilápia que tem competido fortemente com espécies 
nativas em várias partes do mundo.

No Brasil, os principais casos de introdução de espécies exóticas 
ocorrem fora da Amazônia, mas mesmo nessa região há dezenas de 
casos. Num levantamento realizado por Silva & Silva-Forsberg (2015) 
foram identificadas 75 espécies exóticas invasoras ou com potencial 
para invasão nessa região, sendo 44 de animais, dentre os quais o mos-
quito-da-dengue (Aedes aegypti), a abelha-africana (Apis melífera), a 
carpa-comum (Cyprinus carpio), a tilápia-do-nilo (Oreochromis spp), o 
pombo-doméstico (Columba livia), o pardal (Passer domesticus), o rato 
urbano (Ratus ratus),  o búfalo (Bubalus spp) e 31 espécies de plantas, 
dentre as quais o capim-bandeira e capim-gordura (Melinis spp), o ca-
pim-braquiara, braquiarinha e braquiarão (Urochloa spp).

Quanto às espécies animais, 27 delas foram introduzidas de forma in-
tencional e 11 de forma acidental, não havendo razões explicativas para 
as demais. Segundo esse estudo, as Introduções intencionais estão liga-
das à atividade humana com fins produtivos, recreativos ou ornamentais 
e aos ramos da Aquicultura, aquariofilia, horticultura e comércio. As in-
troduções acidentais geralmente ocorrem por meio de rotas e meios de 
transporte, como os organismos que se disseminam aderidos em rodas de 
veículos, cascos de embarcações e água de lastro dos navios.

O uso de tecnologias ou técnicas inapropriadas, sobretudo na pesca, 
também pode ser enquadrado nesse conjunto, porque elas podem ter 
um forte efeito sobre as populações locais de peixes, quelônios, répteis, 
mamíferos e outros animais. Exemplo disso é o uso do timbó e de e 
redes-de-arrasto que acarreta a mortandade de espécies não aproveita-
das para consumo, além de um forte impacto sobre a microfauna e as 
condições do meio ambiente local.

As mudanças climáticas e o aquecimento global tem-se constituído 
num tipo de estresse ambiental que ameaça todo o planeta, incluindo 
a Amazônia, que tem enfrentado secas e cheias extremas num cureto 
espaço de tempo, com drásticas perturbações sobre populações locais, 
principalmente em lagos relativamente pequenos e isolados e que so-
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frem excesso de eutrofização, com redução geral de oxigênio ou que 
chegam a secar completamente no período de longas estiagens. 

Considerando que o ser humano faz parte do ambiente natural e que 
ele também cria um ambiente cultural, é oportuno destacar também o 
estresse criado pela pressão econômica. Exemplo disso são a grilagem e 
tomada de terras, o império da monocultura, a brutalidade dos projetos 
governamentais impostos na força e na marra e os altos investimentos 
em recursos tecnológicos e financeiros concedidos aos ricaços e pode-
rosos quase sempre interessados em lucros fáceis e em detrimento do 
interesse das comunidades locais. Mais que estresse, muitas vezes essas 
ações levam à ameaças, expulsões ou mesmo morte dos moradores que 
enfrentam essa situação de exclusão, violência e terror. 

Medidas mitigadoras ou paliativas 
Do ponto de vista médico, a principal técnica para lidar com o estres-

se é a prevenção; ou seja, remoção das causas ou afastamento dos indi-
víduos das eventos estressores. Do ponto de vista ecológico, a principal 
estratégia para lidar com o estresse ambiental é a restauração dos habi-
tats e ecossistemas que já foram danificados, degradados ou destruídos. 
Sobretudo, adotar medidas legais e educativas que ajudem a manter a 
integridade do meio ambiente, a preservação do que ainda se encontra 
em estado nativo. 

Para ambos os casos, é imprescindível a educação, a conscientização 
sobre a importância da biodiversidade e o senso geral de cidadania ple-
na, onde o direito dos humanos e não humanos seja respeitado, pois 
somente assim poderá ser mantido o equilíbrio natural e o real bem-es-
tar das pessoas. 

Como medidas práticas para se evitar o estresse e promover o equi-
líbrio ecológico e o bem-estar da população, especialmente aquela que 
vive na Amazônia, é fundamental a adoção de algumas medidas bási-
cas, das quais destaco as seguintes:

a. Evitar o desmatamento, pois esse é a causa de praticamente todos os 
males ambientais da Amazônia, uma região naturalmente florestada;

b. Evitar a erosão dos solos, pois essa é a causa básica do assorea-
mento de rios e lagos, o qual geralmente provoca perda de terras 
férteis e compromete a vida da biota aquática;

c. Evitar o fogo, pois esse destrói a microflora e microfauna dos so-
los e compromete os ciclos biogeoquímicos;
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d. Evitar o uso extensivo de pesticidas, fungicidas e herbicida, pois 
esses combatem algumas pragas, mas geralmente abatem os ele-
mentos benéficos da microflora, como as abelhas e da microfau-
na, como os invertebrados que reciclam os nutrientes. Não raro 
esses produtos industrializados provocam uma esterilização bio-
lógica no solo e na água;

e. Evitar a poluição dos corpos d’água pelos resíduos da indústria, 
do comércio e das habitações humanas, pois ela não somente tor-
na a água inadequada para consumo ou laser, mas arrasa a biota, 
como um todo;

f. Evitar que a biodiversidade natural da Amazônia seja abatida por 
projetos ambientalmente agressivos, como os garimpos ou substi-
tuída pela monocultura, como o da soja. O garimpo só resulta em 
poluição às águas, ostentação aos ricos e miséria aos pobres. A mo-
nocultura pode ser importante na produtividade, na lucratividade 
imediata, na produção de determinados itens de grande interesse 
comercial e até na atestação de que a técnica foi inventada para do-
minar o mundo, no entanto, não há nada mais valioso e estratégico 
para a Amazônia do que a sua própria biodiversidade, rica por si 
mesma e pelos serviços ambientais que presta à humanidade;

g. Evitar a introdução ou dispersão de espécies invasoras ou exóticas, 
como tilápia e búfalo, altamente impactantes no ambiente aquático;  

h. Criar mecanismos tecnológicos e culturais capazes de aproveitar a 
várzea como área de agricultura, mas também de preservá-la como 
fonte natural de vida para inúmeros grupos de animais e plantas;

i. Aproveitar algumas quedas d’água para produção de energia, sem 
contudo extinguir cachoeiras ou barrar o rio, ambientes ricos em 
faunas endêmicas ou rotas naturais das migrações de peixes e 
outros organismos aquáticos;

j. Promover uma mudança radical no comportamento humano, o qual 
está atavicamente vinculado ao lucro fácil, ao excesso de consumo 
e ao egoísmo. Por meio da educação e da orientação permanente, é 
preciso induzir a sociedade a aprenda que o ser humano não é dono 
da natureza, mas apenas um de seus elementos; que a destruição 
da natureza é a destruição da humanidade, em longo prazo e que 
a vivência integrada e respeitosa com todos os seres da Terra é o 
caminho mais adequado. Ou melhor, o único caminho para uma 
civilização verdadeiramente sábia, fraternal e sustentável. 
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