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INTRODUÇÃO 

O crescimento da população mundial nas últimas décadas ocorreu de forma 

acentuada, enquanto que a produção de alimentos não acompanhou a demanda, esse 

fenômeno foi mais notório nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, justamente 

pela falta de políticas de controle da população, com isso a produção de alimentos teve que 

se multiplicar inúmeras vezes para atender essa demanda, mas, mesmo assim muita gente 

ainda morre de fome mundo afora. “O crescimento da população humana, especialmente 

nos países do terceiro mundo, implica em constantes aumentos na demanda por pescado e 

subprodutos” (PEREIRA 2003 p5). 

O Brasil é um dos grandes produtores e exportadores de alimentos naturais e 

artificiais, porém seu povo ainda sofre com a fome, uma das regiões mais ricas do planeta 

encontra-se em nossos domínios a Amazônia que é a maior bacia fluvial do mundo, 

entretanto, sofremos com a escassez de pescado em nossas mesas. A região contém uma 

das maiores ictiofaunas do planeta, com isso as atenções se voltam para a sustentabilidade 

dos recursos naturais existentes, mas, somente através da educação das gerações 

presentes e o compromisso com as futuras gerações a fim de perpetrarmos de forma 

racional o uso desses recursos naturais, poderemos preservar a vida de todos os seres e 

realizar a manutenção dessas fontes naturais. 

Aqüicultura é o processo de produção em cativeiro de organismos com hábitat 

predominantemente aquático, em qualquer estágio de desenvolvimento, ou seja: ovos, 

larvas, pós-larvas, juvenis ou adultos. São três os fatores que caracterizam essa atividade: o 

organismo produzido é aquícola, existe um manejo visando a produção, e a criação tem um 

proprietário, isto é, não é um bem coletivo como são as populações exploradas pela pesca. 

RESUMO 
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Diagnosticar a viabilidade da implantação de projetos de piscicultura no município 

de Parintins, observando e acompanhando projetos que estão dando certo, como proposta 

de desenvolvimento sustentável a ribeirinhos e produtores do setor, aproveitando o 

ambiente natural rico em propriedades para a produção de peixes, sem agressão ao meio 

ambiente, preservando as espécies e repovoando os lagos e fazendo a manutenção dos 

estoques pesqueiros. 

Encontrar uma forma de autosustentação dos ambientes aquáticos e de sua 

distinta ictiofauna é um desafio que requer um esforço conjunto de empresários, entidades 

governamentais e não-governamentais, dos órgãos envolvidos com a produção primária e 

da sociedade em geral salientando que na frente desse processo o trabalhador rural e as 

comunidades ribeirinhas são parceiros virtuais nesse contexto. 

Dentre os diversos sistemas de criação de peixes temos: o extensivo, o intensivo, 

semi-intensivo e superintensivo, o semi-intensivo é o mais difundido em nosso país. Alguns 

fatores como: tamanho do investimento que se deseja empregar, disponibilidade de 

materiais, produtividade esperada, tecnologia, entre outros, devem ser observadas. 

Nossa pesquisa se propõe a coletar dados e subsídios para desenvolver a 

possibilidade e a viabilidade da implantação de projetos de criação de peixes em nosso 

município; impulsionar a produção de pescado em cativeiros naturais (lagos) e artificiais ( 

viveiros, tanques-rede ou gaiolas flutuantes), aproveitando a grande quantidade dos 

mananciais naturais ricos em nutrientes e propriedades para a criação de peixes em viveiros 

na região, conhecer os ambientes aquáticos e construir condições a fim de que os recursos 

hídricos tão vastos em nossa região possam ser desenvolvidos e explorados racionalmente 

pela piscicultura. Potencializar o uso adequado de tanques-rede em nossos recursos 

hídricos para as comunidades rurais e produtores do setor é viável e vantajoso, tendo em 

vista a dificuldade encontrada para o controle da qualidade da água na piscicultura 

convencional. 

DESENVOLVIMENTO 

3.1 - OBJETIVOS 

3.1.1 - GERAL – Conhecer os ambientes aquáticos e criar condições estratégicas 

para que os recursos hídricos potenciais da região possam ser explorados racionalmente 

pela população local, através da atividade piscícola. 

3.1.2- ESPECÍFICOS 

1 - Estimular a produção de pescado em cativeiro (viveiros, tanques-rede ou 

gaiolas flutuantes) de duas espécies nobres da região: o Tambaqui e a Matrinxã; 
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2 - Oferecer à população ribeirinha do município uma nova alternativa de fonte de 

renda pela piscicultura, dada a riqueza dos mananciais com características próprias para o 

desenvolvimento desta atividade; 

3 - Potencializar o uso adequado dos recursos aquáticos, fornecendo subsídios de 

autosustentação aos pequenos produtores e ribeirinhos da região. 

3.2 - ATIVIDADES REALIZADAS 

3.2.1 - PESQUISA BIBLIOGRÁFICA – Embasamento teórico realizado em 

bibliotecas, órgãos federais e estaduais, pesquisas na internet nos sites da EMBRAPA, 

INPA, etc. Revisão cronológica da literatura existente sobre o assunto, encontrando-se um 

grande número de estudos esparsos principalmente na internet relacionados de alguma 

forma com o tema pesquisado. Segundo o IBGE a produção de peixes no Amazonas está 

praticamente estagnada há 20 anos. No entanto a população dobrou de 1.430.000 para 

2.977.000 habitantes durante esse período. Programas de recuperação de estoques 

naturais requerem longo tempo, conhecimento técnico e expressivos recursos financeiros 

para sua condução. 

“A piscicultura é a atividade da zootécnica que visa o cultivo racional de peixes, 

exercendo particular controle sobre o crescimento, a reprodução e a alimentação desses 

animais”. (GALLI, 1985 p10). 

A piscicultura se implantou definitivamente no Amazonas na década de 80 e hoje é 

uma das atividades do setor primário que mais se desenvolve. Os produtos e subprodutos 

do pescado vêm sofrendo com a sobrepesca há muitos anos, provocando a escassez das 

espécies adultas nos lagos e rios da região. Na Amazônia muitas espécies de importância 

comercial passaram a apresentar queda na produção, devido à pesca predatória, aumento 

da mortalidade e baixo índice de sobrevivência das formas jovens, e dentre essas espécies 

estão o Tambaqui e a Matrinxã, com carnes saborosas e bastante apreciadas pela 

população. 

 “A piscicultura é o melhor meio para se incrementar a produção de alimentos ricos 

em proteínas de primeira qualidade, pois é a mais econômica das atividades zootécnicas” 

(GALLI 1985 p10). 

A piscicultura se destaca no ramo da aqüicultura com maior potencialidade de 

desenvolvimento em nosso estado, justamente pela riqueza de recursos naturais propícios 

para o ramo. Segundo a Embrapa a piscicultura é uma atividade que vem se desenvolvendo 

em um ritmo muito acelerado (aproximadamente 30%/ano) no Brasil. Este índice é muito 

superior ao obtido na maioria das atividades agropecuárias mais tradicionais. Isso se deve 

ao fato da piscicultura possuir uma boa lucratividade, no entanto, devemos considerar 
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também que, muitas das pessoas que decidem investir na produção de peixes, não tem a 

menor idéia do que venha a ser criar com qualidade, baixo custo e sustentabilidade. 

 “A piscicultura pode contribuir de modo muito especial para o aumento da 

produção de alimentos em diversas partes do mundo pela característica singular do produto 

obtido: o peixe” (GALLI 1985 p12). 

Diante desse cenário a piscicultura se apresenta como uma das alternativas mais 

viáveis para essa problemática, visando suprir a demanda de proteína animal e diminuir a 

pressão da pesca predatória sobre os estoques naturais. A piscicultura nada mais é que a 

criação de peixes em cativeiros em qualquer estágio de desenvolvimento e que existe um 

manejo visando a produção Observando o crescimento populacional de hoje em ritmo 

acentuado é necessário produzir alimentos cada vez em maiores quantidades para suprir a 

questão do fornecimento. O pescado é fonte de proteínas de primeira qualidade e pode 

contribuir significativamente para o abastecimento, segundo Pereira 2003 – “estimular a 

produção intensiva, através da instalação de viveiros, tanques-rede ou gaiolas flutuantes, 

tem a vantagem de permitir uma produção sistemática e padronizada, garantindo uma 

melhor oportunidade de mercado, constituindo-se ainda num importante gerador de 

ocupação e renda para produtores familiares”, pois com reduzido investimento e pouca mão-

de-obra, essas coleções de água podem retribuir com algumas toneladas de peixes por ano. 

Na realidade são grandes viveiros à espera de seu devido e inteligente aproveitamento 

piscícola. 

O município de Parintins possui cerca de 105 mil habitantes e detêm um grande 

número de lagos de várzea perenes, extensas áreas de igapós, paranás e rios abundantes, 

locais adequados para efetivação de criatórios de peixes, pois sua população tem no 

pescado e seus subprodutos sua principal fonte de alimento, porém o pescado em nossas 

feiras e mercados tem deixado a maioria da população frustrada, haja vista o alto preço 

praticado por feirantes e pescadores. Sem investimentos na área e de políticas públicas de 

desenvolvimento primário, o setor até o presente momento não se desenvolveu. É 

compromisso da instituição Universidade do Estado do Amazonas – UEA, realizar projetos 

de pesquisa que contribuam para o desenvolvimento das comunidades, em busca de 

soluções viáveis para essas populações, em princípio direcionaremos nossa pesquisa para 

somente duas espécies nobres: o Tambaqui (Colossoma macropomum) e a Matrinxã 

(Brycon cephalus). 

4 - Espécies pesquisadas 

4.1 - Nome popular: Tambaqui. 

Figura 01: fonte site criareplantar 
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Nome Científico Colossoma macropomum - Família Characidae.  

Distribuição Geográfica Bacia amazônica. É um peixe de escamas; corpo romboidal; 

nadadeira adiposa curta com raios na extremidade; dentes molariformes e rastros branquiais 

longos e numerosos. A coloração geralmente é parda na metade superior e preta na metade 

inferior do corpo, mas pode variar para mais clara ou mais escura dependendo da cor da 

água. Os alevinos são cinza claro com manchas escuras espalhadas na metade superior do 

corpo. O tambaqui alcança cerca de 90cm de comprimento total. Antigamente eram 

capturados exemplares com até 45kg. Hoje, por causa da sobrepesca, praticamente não 

existem indivíduos desse porte, no máximo alcançam 30 kg.  

Ecologia - Espécie migradora, realiza migrações reprodutivas, tróficas e de dispersão. O 

tambaqui adulto realiza migrações sazonais, mas o jovem (menores que 3 kg) é 

relativamente sedentário, vivendo em lagos e em planícies de inundação. Durante a época 

da enchente anual do rio, entra na mata inundada (igapós) invadindo largas extensões de 

floresta que são então colonizadas por peixes, entre eles o tambaqui. Como as árvores 

também frutificam nessa época, os peixes têm abundância de comida. Durante a seca, os 

indivíduos jovens ficam nos lagos de várzea onde se alimentam de zooplâncton e os adultos 

migram para os rios de águas barrentas para desovar. Nessa época, não se alimentam, 

vivendo da gordura que acumularam durante a época da cheia é uma das espécies 

comerciais mais importantes da Amazônia central. 

Sua propagação artificial é uma realidade, dentre as excelentes qualidades do 

tambaqui, suas características o colocam como um dos peixes mais apropriados para a 

piscicultura, devemos citar: 

Crescimento rápido – fazendo-se o povoamento em viveiros com tambaquis 

jovens, em regiões quentes com temperatura alta e ração balanceado, o tambaqui chega a 

alcançar 15 a 20 kg em 6-7 anos, e em um ano 1,5 kg. 
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Fácil manuseio – sua captura, transporte seleção etc. é bastante fácil. É um peixe 

muito dócil e não oferece resistência quando é capturado com rede de arrastão nos viveiros. 

É capturado, também com facilidade, com tarrafa, anzol e rede de espera. Policultivo – sua 

criação pode ser feita com várias espécies, justamente pela sua capacidade de aproveitar 

vários tipos de alimentos disponíveis no viveiro, inclusive como filtrador de plâncton. A 

propagação artificial, muito embora seja um peixe de piracema, dispõe-se atualmente de 

tecnologia para sua reprodução artificial podendo ser efetuada até duas vezes por ano por 

fêmea. Hábito alimentar – É onívoro, alimenta-se de plânctons, seres animais sobre o 

fundo do viveiro, frutas, insetos aquáticos, caracóis, sementes e grãos de cereais (milho, 

trigo, arroz, cevada, sorgo), subprodutos da agroindústria, torta oleaginosa. Pode ainda 

predar peixes pequenos e até folhas e brotos de plantas aquáticas já foram encontradas no 

tubo digestivo do tambaqui. 

O tambaqui sempre foi um peixe bastante apreciado pela população da região, 

possui carne saborosa e alcança ótimo preço no mercado. É uma das espécies mais 

apropriadas para a piscicultura na região. Há evidências que a sua abundância nos lagos 

esteja reduzida pela super explotação pesqueira. Segundo o INPA a quantidade dessa 

espécie desembarcada pela frota pesqueira de Manaus diminuiu em 75% nos últimos 10 

anos e os peixes que chegam ao mercado são cada vez menores. Para reverter esta 

situação, seria necessária regulamentar a pesca. Regulamentar a pesca é a técnica de 

manejo mais utilizada no mundo, mas ela depende de legislação específica e sua 

imposição, o que nem sempre é fácil de realizar em uma região onde o hábito de pescar é 

amplamente difundido na população e os recursos materiais e humanos para um controle 

efetivo são poucos. 

Alimentação artificial – a alimentação ideal deve suprir todas as suas exigências 

alimentares. Elas variam de acordo com a espécie e nada mais são que as necessidades 

dos peixes em nutrientes: proteínas, energia, sais minerais e vitaminas. As rações 

balanceadas suprem normalmente todas as necessidades, guardando inclusive relações 

complexas entre elas. O trabalho de balanceamento deve ser feito sempre por especialistas 

capacitados. Em virtude dessas relações e das limitações dos ingredientes a serem 

utilizados. Certos ingredientes, caso usados em excesso, podem comprometer o 

crescimento, a saúde, a constituição final da carne do peixe. Os tambaquis, por exemplo, 

criados com excesso de milho, apresentam excesso de gordura e são insuportáveis para o 

paladar do consumidor. Conversão alimentar – as melhores conversões ocorrem por conta 

das rações extrusadas, sem esquecer que a boa qualidade da água, a oxigenação e os 

alevinos de boa qualidade são imprescindíveis para o sucesso da atividade. Existem casos 

de rações extrusadas com conversão inferior a 1,5: 1 em uso para peixes tropicais 

herbívoros e onívoros. 
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Alimentação diária – devem ser fornecidas 2 a 3 vezes ao dia, importante 

observar o consumo das mesmas. A quantidade de ração a ser dada depende 

principalmente do porte dos animais em engorda, de temperatura e do teor de oxigênio da 

água. Deve-se oferecer diariamente de 2 a 5% do peso dos peixes em ração. Para se obter 

o peso total, deve-se realizar mensalmente uma pesagem de 50 a 100 peixes. A partir daí 

estima-se uma média e calcula-se uma conversão para efeito de avaliação da qualidade da 

ração. 

Horário das refeições – a 1ª refeição deve ser dada 2 a 3 horas após o 

amanhecer. Isto porque durante a noite caem o teor de oxigênio dos viveiros (para suprir a 

necessidade de oxigênio precisa de aeradores artificiais ou naturais) diminuindo 

sensivelmente o consumo de ração, nas primeiras horas do dia. O problema é eliminado 

após algumas horas de fotossíntese que restabelece os teores ideais de oxigênio no 

ambiente de cultivo. (Fonte: Criar e Plantar) 

4.2 - Nome Popular Matrinxã 

Figura 02. Fonte site criareplantar. 

 

 Nome Científico Brycon cephalus. 

Família Characidae Distribuição Geográfica Bacias Amazônica e Araguaia-

Tocantins. É um peixe de escamas; corpo alongado, um pouco alto e comprimido. A 

coloração é prateada, com as nadadeiras alaranjadas, sendo a nadadeira caudal escura. 

Apresenta uma mancha arredondada escura na região umeral. Os dentes são 

multicuspidados dispostos em várias fileiras na maxila superior. Pode alcançar 80cm de 

comprimento total e 5kg.  

Ecologia Espécie onívora: alimenta-se de frutos, sementes, flores, insetos e, 

eventualmente, de pequenos peixes. Realiza migrações reprodutivas e tróficas. No início da 

enchente, formam grandes cardumes para a desova. São muito importantes comercialmente 

e encontram-se entre os peixes de escamas mais esportivos da Amazônia. Nos rios de 

águas claras, é comum ver cardumes de matrinxã, se alimentando debaixo das árvores, ao 

longo das margens. Uma das características da matrinxã é que ela pode ser cultivada nos 
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igarapés de terra firme que apesar de apresentarem temperatura relativamente baixa entre 

22 e 30ºC podem ser manejados para o cultivo da espécie, pois é um peixe que se adapta 

bem a essas temperaturas. A criação de matrinxã em canal de igarapé, cultivo que vem se 

concretizando como uma alternativa economicamente viável na região Amazônica, foi 

desenvolvida com a finalidade de atender os criadores rurais em níveis familiar e 

empresarial. Esta técnica tem tido ampla aceitação entre os produtores rurais, por 

apresentar excelentes resultados zootécnicos para a matrinxã. Em condições de cultivo, 

aceita ração peletizada, grãos, frutos e subprodutos agrícolas. Quando adequadamente 

manejada, pode alcançar 1 kg no primeiro ano de cultivo e mais de 1,5 kg no segundo, 

sendo bem aceita no mercado com esses tamanhos. (Fonte: Criar e Plantar). 

A técnica de reprodução é conhecida e já existem as primeiras experiências de 

disponibilidade de alevinos para piscicultura de produção. 

Fornecimento de Alevinos - Existem criadores que capturam alevinos na 

natureza, porém no Amazonas já possuem fornecedores de alevinos de boa procedência e 

qualidade. A Estação de Piscicultura de Balbina em Presidente Figueiredo tem capacidade 

para fornecer até 10 milhões de alevinos de Tambaqui por ano, quanto a Matrinxã também 

já existe tecnologia, mas, em escala bem menor, devido a dificuldade de conseguir matrizes 

com gônadas maduras fora do período de reprodução natural. (fonte: SEBRAE/2003). 

5 - SISTEMAS DE CULTIVO 

Existem diversos sistemas de criação de peixes hoje em dia. A escolha de um 

deles, ao se iniciar uma piscicultura, vai depender de fatores como: tamanho do 

investimento que se deseja empregar, disponibilidade de materiais, produtividade esperada, 

tecnologia, entre outros. Os sistemas mais utilizados são: 

SISTEMA EXTENSIVO 

 
Figura 03: fonte INPA
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5.1 - Sistema Extensivo - Este sistema se caracteriza por ser realizado em 

represas construídas utilizando a declividade do terreno, apenas barrando a água, ou em 

lagos naturais, não havendo a intenção de esgotar totalmente a água nem tão pouco a 

introdução de espécies exóticas à região. Essa condição é encontrada na maioria das 

propriedades rurais do Brasil, nas quais essa coleção de água ainda serve de bebedouro 

para outros animais, para lazer ou subsistência do proprietário e raramente é explorada no 

aspecto econômico. Quando se encontra essa situação pode-se obter uma produção anual 

de 200 a 400kg de pescados por hectare de área alagada. Deve-se dizer que essa produção 

será afetada pelas condições climáticas. 

5.2 - Sistema Semi-Intensivo. 

É o mais difundido no mundo todo. No Brasil, esse sistema é encontrado em mais 

de 95% das pisciculturas e se caracteriza pela maximização da produção de alimento 

natural (fito e zooplâncton, bentos e macrófitas) para servir como principal fonte de alimento 

dos peixes. Outra restrição é que a alimentação de água do viveiro deve somente para repor 

a água perdida por evaporação e infiltração, sem que ocorra renovação. Isso porque a 

adubação dos viveiros implica em custos, e a renovação de água, por sua vez, implica em 

perda desses nutrientes. 

Construção dos viveiros: a construção é planejada, e utilizam-se máquinas para 

escavar o viveiro, o qual deve apresentar uma declividade que possa proporcionar o total 

escoamento da água e facilitar a despesca. A profundidade do viveiro varia em torno de 1m, 

porém é desejável que possua, no mínimo, 70cm de coluna d'água, pois é nessa faixa que 

ocorre fotossíntese com maior intensidade. Adubação dos viveiros: para que se possa 

maximizar a produção de alimento natural, devemos realizar um aporte de minerais que 

pode ser feito com adubos orgânicos (esterco de bovinos, suínos, eqüinos, etc.) ou químicos 

(fontes de N e P). 

Espécies a serem criadas: esse sistema de cultivo favorece a criação de 

espécies com diferentes hábitos alimentares, aproveitando todos os níveis tróficos do 

ambiente. Ex: podem ser criados juntas a carpa capim (herbívora), a carpa comum 

(bentófaga), a matrinxã e o tambaqui (onívoros). 

Alimentação: como não ocorre renovação da água dos tanques e ocorre uma 

adubação periódica do viveiro, o fornecimento de alimento artificial (ração) não deve 

ultrapassar o limite de 50kg/ha/dia. Caso isso ocorra, o ambiente não conseguirá reciclar 

todo esse material e o consumo de oxigênio pelos organismos decompositores aumentará, 

acarretando na morte dos peixes por falta de oxigênio dissolvido na água. 
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5.3 - Sistema Intensivo - Esse sistema é aplicado para espécies que podem ser 

criadas em monocultivo (uma só espécie), que aceitam bem o alimento artificial (ração) e 

que possuem tamanho de mercado abaixo de 1kg. 

Viveiros: Tal qual no semi-intensivo os viveiros são planejados, escavados com 

máquinas e possuem declividade para facilitar o escoamento da água e despesca dos 

animais. A diferença está na alimentação de água que deve promover a renovação da água, 

para suportar a biomassa de pescado estocada e carrear as excretas para fora. 

Densidade: dependendo da disponibilidade e da qualidade da água pode-se 

estocar entre 1 a 10 peixes por m2. O fluxo de água é controlado para manter, no mínimo, 

um teor de oxigênio dissolvido (OD) de 3ppm. 

Alimentação: como a densidade de peixes por m2 é alto, o alimento natural não é 

capaz de manter sozinho o desenvolvimento completo dos animais. Portanto se faz 

necessário o fornecimento de uma ração completa. Essa, por sua vez, deve se apresentar 

em forma de comprimidos prensados ou extrusados, onde se deseja uma estabilidade do 

mesmo de, pelo menos, 10min na água. Nessas condições de criação, a freqüência e o tipo 

de alimentador (a lanço ou automático), vão depender da disponibilidade de mão de obra, 

do tipo de ração e do objetivo da exploração. Sempre que possível deve-se fornecer ração à 

vontade aos peixes, e o tratador deve observar o consumo, evitando assim o desperdício, 

através da fixação da quantidade de ração em relação ao peso vivo dos animais. 

5.4 - Sistema Super Intensivo - No desenvolvimento da criação de peixes uma 

importância considerada para um aumento de produção é dado na utilização máxima dos 

recursos de água disponíveis. Como inovação, a construção dos chamados sistemas de 

fluxo contínuo, a área de lâmina de água passa a não ser importante e sim a quantidade de 

água como fator limitante na produção. Nesse sistema os peixes são estocados em alta 

densidade em um longo tanque que exige um contínuo fluxo de água, que garante para o 

pescado um suficiente suplemento de OD, e elimina os dejetos metabólicos. Aqui a 

densidade de estocagem não é considerada por unidade por m2 e sim biomassa por m3. 

Viveiros: devem ser de alvenaria, construídos para facilitar a saída das excretas 

através do fluxo de água. Alimentação: as condições desse sistema favorecem a 

alimentação pelo fornecimento de ração completa. Pode-se usar um alimentador 

automático, pois a concentração facilita o fornecimento da ração. 

Densidade: a biomassa por m3 supracitada depende da espécie que se deseja 

criar, pois cada uma delas apresentam comportamento e metabolismo diferentes. Por 

exemplo, o matrinxã aceita uma biomassa de no máximo 15kg/m3. Nesses limites para essa 

 4847



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

espécie a taxa de renovação de água está em uma renovação a cada 30 a 40min, sempre 

mantendo um teor de OD na saída do tanque de 3ppm. 

6 - INSTALAÇÕES 

A escolha do local para as instalações da aqüicultura é de fundamental 

importância. Bem como pode ser considerado o processo mais dinâmico juntamente com a 

definição do objetivo da cultura. Os viveiros podem ter diversas finalidades, como 

reprodução, alevinagem, e engorda, mas, sem dúvida sua construção trata-se da etapa mais 

onerosa de todo o processo de implantação das culturas. Escolha do Local - O local 

escolhido para construção dos viveiros deva atender a algumas exigências que viabilizem o 

empreendimento. O primeiro fator é o custo da terra e se esta poderia ser utilizada para 

outras atividades mais rentáveis. A qualidade e a quantidade água disponíveis para o 

projeto é outro fator determinante na escolha do local, levando-se em consideração, 

aspectos de avaliação quantitativa e qualitativa, como vazão para engorda em torno de 10 

l/segundo/ha. Determinando o sistema de cultivo e as características físicas e químicas da 

água. Os tanques podem ser de terra (escavados ou com levantamento de barragens) e de 

alvenaria. Devem apresentar condições próximas as naturais dos peixes. Nos tanques 

escavados as paredes devem apresentar inclinação de 45o e as bordas devem ser grossos 

para evitar desmoronamento. Quanto ao tipo de solo, de modo geral, são preferenciais 

aqueles que não permitem infiltrações excessivas, ou seja, solo não permeável, para que 

não haja perda de água. Os solos excessivamente argilosos, não são ideais, devido ao 

encharcamento compactação e rachamento; podendo ser utilizados com restrições. 

6.1 - Derivação - A derivação das águas deverá ser do tipo individual e paralela, 

ou seja, a água que entra em viveiro é, posteriormente eliminada, sem que esta seja 

aproveitada em outro viveiro subseqüente. 

6.2 - Dimensões - O tamanho dos viveiros deverá ser calculado de acordo com a 

natureza de cada projeto, em função do sistema de cultivo e topografia do terreno. Viveiros 

de grande porte são recomendados para obtenção de bons resultados, os com áreas entre 

1000 e 5000 m2 são os mais utilizados em projetos de natureza comercial. A forma 

retangular é a mais adequada para o manejo, na proporção máxima de 3:1 (comprimento: 

largura). 

6.3 - Profundidade - A contar da lâmina d'água até o fundo do viveiro, a 

profundidade deverá ser de 1,00m no ponto de abastecimento e declinar até 1,50m no ponto 

de drenagem. Deve-se prever, no mínimo 30 cm de porção emersa nos taludes. 
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6.4- Sistema de abastecimento - O transporte da água dos viveiros poderá ser 

efetuado por canalizações fechadas ou a céu aberto, através de canais escavados na terra, 

revestidos ou não com lonas plásticas ou, também, através de canais construídos em 

alvenaria. 

6.5 - Vertedouros - A água deverá abastecer os viveiros, na sua porção 

superficial, através de canos posicionados ao meio do talude, a uma altura mínima de 30 cm 

acima da lamina d'água. O controle da quantidade de água poderá ser efetuado através de 

registros de gaveta ou por caixas tipo comporta. 

7 - Sistema de drenagem 

7.1 - Comporta tipo monge 

Construída em concreto ou alvenaria e instalada no meio da porção final do viveiro. 

Tal aparato irá contribuir para regular a altura d'água no viveiro, possibilitando a drenagem 

constante na porção inferior, sem prejudicar o nível de profundidade. Para facilitar o manejo 

durante a drenagem total dos viveiros, deve-se construir um platô de drenagem (calçada de 

concreto com 7 cm de espessura instalada à frente do monge). 

7.2 - Canal de drenagem 

O cano de descarga do monge deverá atravessar o talude na sua porção inferior, 

despejando a água da drenagem em um canal, que irá conduzi-la para um ponto de despejo 

em nível inferior dos viveiros, deverá ser escavado na terra e protegido, nos pontos de 

drenagem, por revestimento em concreto. 

8 - PREPARO DOS TANQUES 

A correção e adubação dos viveiros devem atender as exigências e 

recomendações das análises. 

8.1 - Calagem 

Operação promovida para corrigir a acidez do solo e água dos viveiros. Antecede a 

adubação e deve ser feita com o viveiro vazio. Eleva as reservas alcalinas favorecendo a 

produção de plânctons. Podem ser utilizados, para a calagem, a cal virgem, a cal hidratada 

ou o calcáreo agrícola. Também pode combater as plantas aquáticas daninhas, usadas 

como forma de expurgo dos tanques/viveiros. 
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8.2 – Adubação - Sua finalidade é aumentar o desenvolvimento do plâncton. 

Adubação química - Os mais recomendados são aqueles que visam corrigir as deficiências 

de fósforo e nitrogênio (elementos mais deficientes nas águas). Os mais usados são: SS/S 

Triplo = 10 - 20 kg/ha/mês  

S.A. = 10 - 15 kg/ha/mês 

KCL = 5 - 10 kg/ha/mês. Adubação orgânica - São mais recomendadas em função de sua 

maior disponibilidade e menor custo. As dosagens de aplicação variam de acordo com a 

espécie de peixe e tamanho. Espécies planctofagas necessitam de constante adubação 

para incentivar a produção de plâncton. Estercos curtidos além da função de adubação, 

melhoram as propriedades físicas do solo. Para quando não se fornecem rações, está se 

limitando naturalmente a quantidade de peixes que será produzida, mas por outro lado, está 

se reduzindo drasticamente os custos de produção, porém, isso não significa maior 

lucratividade. Os estercos que podem ser utilizados são dejetos de outros animais, como, 

por exemplo, esterco de gado, cavalo, suíno, ovelha ou até cama de frango. Fonte: (Criar e 

Plantar). 

9 - Sistema de Tanques-Rede (semi-intensivo). 

Figura 04. Fonte site Google 

 

Figura 05. Fonte: site Google. 
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Esse tipo de criação permite ter o maior número de peixes no menor espaço 

possível, o que reduz custos e aumenta a rentabilidade. Também conhecidos como gaiolas 

esse sistema refere-se a um tipo de unidade de criação feita de tela, geralmente nas formas 

retangulares ou circulares, abertas no topo e flutuando na superfície. A gaiola é mantida na 

superfície através do uso de flutuadores ajustados. Mas para o sucesso do 

empreendimento, informações básicas sobre o crescimento das diferentes espécies de 

importância econômica tornam-se necessárias, a fim de se verificar quais são as mais 

produtivas em um sistema economicamente viável e ambientalmente seguro, pois além da 

necessidade de se desenvolver um sistema de cultivo adequado à região, é preciso 

conhecer as espécies mais promissoras para este sistema. Entre os peixes da Amazônia, 

muitos apresentam características zootécnicas, organolépticas e mercadológicas bastante 

atrativas para a piscicultura. Além disso, um dos aspectos mais importantes a serem 

considerados na implantação da piscicultura é a viabilidade econômica do projeto a ser 

implantado. Atualmente, o cultivo intensivo de peixes, quando realizado de forma adequada, 

é uma das melhores alternativas de investimento em criação animal. Fonte: (Revista Alim. 

Animal). 

 Os tanques-rede são utilizados em locais onde é difícil o escoamento total da água 

e não se consegue controlar bem o ambiente de criação. Ex: represas lagoas e braços de 

rio. "Se compararmos aos sistemas convencionais, veremos que há considerável distância 

entre os resultados. Enquanto nos tanques-rede a produtividade é de 200 kg de peixe por 

m3, numa represa convencional esse número cai para apenas 2 kg por m3”, relata o 

engenheiro agrônomo especialista em piscicultura, Gustavo Luís Bozano. Há outros fatores 

comprovando a adequação desse sistema às condições brasileiras, mas o custo certamente 

se destaca, podendo ser 40% inferior ao dos sistemas convencionais. "Entre as diversas 

vantagens constatadas no sistema, os peixes ficam em um lugar delimitado, permitindo a 

livre e constante circulação de água, ou seja, é um sistema intensivo de renovação contínua 

de água. Essa reciclagem mantém o oxigênio em níveis favoráveis à criação", explica a 

também engenheira agrônoma Luciene Conte. Segundo a agrônoma, os tanques-rede são 

alternativas interessantes para o aproveitamento correto de represas, lagos e outros meios. 

"No Brasil, a criação em tanques-rede vem se desenvolvendo em ritmo acelerado, graças 

aos nossos recursos naturais. Para se ter idéia da grandeza, temos clima favorável à 

criação de peixes em alta escala, dimensões continentais e grande potencial hidrográfico, 

estimado em 5,3 milhões de hectares de água doce represada em grandes reservatórios 

naturais e artificiais", ressalta. E quem pode utilizar esse sistema? "Todos", responde 

Bozano. Segundo o especialista, o baixo custo do sistema o torna acessível a qualquer 

piscicultor, desde os pequenos até os grandes. "Além disso, temos uma vasta área ainda a 
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conquistar. De acordo com a FAO, o Brasil é o país com o maior número de represas 

destinadas à piscicultura e não podemos desperdiçar isso", enfatiza Bozano. (Fonte: Idem). 

9.1 - PROJETO E LEGALIZAÇÃO – Para se iniciar um trabalho com tanques-rede 

é preciso ter um projeto bem definido e legalizado. O primeiro passo é avaliar o local para 

implantação dos tanques-rede. Aí entra o importante auxílio de técnicos especializados, 

para direcionar a escolha do lugar ideal. "Após levantamento dos dados sobre a área 

determinada, define-se a tecnologia a ser implantada", explica Luciene Conte. Os aparatos 

tecnológicos não são as únicas prioridades. Esse tipo de criação de peixes necessita 

também da autorização dos órgãos federais. De acordo com Luciene Conte, todo o 

processo de legalização do empreendimento deve ser encaminhado a certos órgãos ligados 

ao setor, como Ministério da Agricultura e Abastecimento, Marinha do Brasil, IBAMA, entre 

outros. O motivo dessa burocracia é um incentivo à produção profissional e controlada. 

"Todas essas medidas servem para evitar a criação clandestina e predatória de peixes", 

confirma Luciene. 

9.2 - MANEJO ALIMENTAR - O sistema de tanque-rede favorece a produtividade, 

mas os resultados não são obra do acaso. O produtor precisa estar ciente da importância de 

cada fator relacionado à produção. A alimentação tem lugar garantido nessa relação, com 

destaque para a qualidade das rações. "Nos tanques-rede, os peixes não têm acesso ao 

meio ambiente e a ração é a única fonte alimentar. Por esse motivo, o alimento deve ser de 

excelente qualidade, com o devido balanceamento dos nutrientes necessários ao 

desenvolvimento dos peixes", ressalta Gustavo Bozano. Essa é, também, uma questão 

ecológica, pois as rações equilibradas não só garantem a produtividade como evitam 

impactos ao meio ambiente. "A utilização de rações balanceadas diminui a poluição 

ambiental e reduz os riscos de um colapso do sistema", alerta Luciene Conte. 

   Entre os ingredientes das rações para criação em tanques-rede, as vitaminas 

merecem atenção especial. "São os elementos que os peixes mais necessitam quando não 

estão em seu ambiente natural. Por isso, as rações devem apresentar níveis satisfatórios de 

vitaminas", explica Bozano. 

 Outro nutriente fundamental é a proteína. O nível protéico das rações para criação em 

tanques-rede deve ficar entre 32% e 36%. "Rações de maior nível protéico são mais caras, 

mas este custo se justifica, pois a resposta será mais interessante, especialmente para 

peixes com peso de 150g, ou um pouco mais", afirma Luciene Conte. Vale lembrar que os 

gastos com alimentação nesse sistema situam-se entre 50% e 70% dos custos totais de 

produção. "Por ser o fator economicamente mais importante, é imprescindível investir na 

dieta correta, pois a resposta virá em produtividade e, conseqüentemente, em lucratividade", 

conclui Bozano. Fonte: (Revista Alim. Animal). 
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SISTEMAS DE TANQUE-REDE - Vantagens 
Vale a pena por que há... 

• Menor variação dos parâmetros físico-químicos da água durante a criação; 

• Despesca mais simples e rápida na retirada dos peixes; 

• Possibilidade do uso da água com máximo de economia; 

• Facilidade de observação dos peixes melhorando o manejo; 

• Diminuição dos custos com tratamento de doenças; 

• Possibilidade de criação de diferentes espécies no mesmo ambiente; 

• Redução do manejo dos peixes facilitando o controle de reprodução 

• Redução de mão-de-obra, haja vista que só um homem cuida de 40 gaiolas. 

Os tanques-rede podem ser utilizados em diversos cursos d'água como remansos, 

grandes reservatórios públicos, lagos, canais de irrigação, etc. O investimento inicial é 30 a 

40% do investimento de um sistema convencional em viveiros. O manejo é simples e de fácil 

entendimento. 

Alguns cuidados 

• Necessidade de fluxo constante de água por meio das redes, suficiente para 

manter adequado o nível de oxigênio; 

• Risco de rompimento da tela da gaiola e perda total da produção; 

• Possibilidade de alteração do curso das correntes aumentando o 

assoreamento dos reservatórios; 

• Possibilidade de introdução de doenças no ambiente prejudicando a 

população natural. Menor variação dos parâmetros físico-químicos da água durante a 

criação: 

Naturalmente têm-se certas desvantagens: A contribuição do alimento natural 

está totalmente fora da dieta dos peixes. Isso quer dizer que o proprietário terá custos 

maiores com a aquisição de ração completa. Por causa da alta densidade os peixes estão 

mais susceptíveis a doenças e infecções e são mais sensíveis às diminuições do OD. Se as 

gaiolas forem de 1m3 para produção mais elevada, necessitará de maior número de 

trabalhadores contratados. FONTE: Revista Alimentação Animal nº15 – Jul/Ago 1999. 

10 – PESQUISA DE CAMPO 

A escolha das espécies ora pesquisadas é de fácil manejo, originárias da região 

Amazônica e alimentam-se de tudo (onívoras), podendo ser policultivadas, as técnicas de 

reprodução artificial são conhecidas e a oferta de alevinos em todos os estágios está 
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disponibilizada para produtores pela estação de Balbina em Presidente Figueiredo e 

empresários do ramo nos arredores de Manaus. A pesquisa de campo, obedecendo aos 

procedimentos adotados, visita ao INPA em Manaus e conhecemos de perto através de 

explicações pelo técnico sr. Atílio o processo de alevinagem artificial e engorda da matrinxã, 

observamos o sistema de oxigenação/aeração artificial dos viveiros, ainda em Manaus 

visitamos o empresário Itamar Silva um dos pioneiros no ramo da piscicultura no Amazonas 

o qual produz alevinos das principais espécies comerciais da região, alimentadores 

artificiais, rações em todos os níveis, com fabricação de gaiolas nos tamanhos de 12 e 24 

m3. 

 Figura 06: Vista do CPAQ do INPA: FONTE – INPA  

 

Viajamos a Nhamundá e conhecemos uma proposta viável de sustentabilidade do 

empresário o senhor Alberto Gerits, o qual utiliza no criadouro o princípio de tanques de 
barragem em área de várzea, criando as espécies Tambaqui e Matrinxã. Na visita 

pudemos observar o criadouro que tem 110m de comprimento e 49 m de largura com 1,2 m 

de profundidade, todo cercado por cerca de pau-a-pique com 40cm fixos ao solo protegido 

com tela pvc para bloquear a passagem de espécies predadoras durante o período de 

cheia. A compactação dos taludes do viveiro foi feita por gado bovino, que durante o período 

do verão amazônico são apascentados na propriedade. 
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FOTO 01: Tanque de Barragem na fazenda do Sr. Alberto. Fonte: Ozania Paes. 

Verificamos a construção dos Monges para o controle da água no viveiro, os canos 

dos monges desembocam em um outro tanque onde é realizado o tratamento por 

decantação. Averiguamos a vegetação ciliar com gramíneas e a preservação de uma árvore 

frondosa que serve para sombreamento, durante a visita acompanhamos a despesca para a 

medição, contagem e pesagem dos peixes (biometria), esse manejo se destina a analisar o 

comprimento de acordo com a idade, associada à quantidade de ração a ser aplicada, 

acompanhado pelo engenheiro de pesca do Idam Lucivaldo Pereira, o sistema natural de 

oxigenação/aeração da água é realizado por patos que, além disso, fazem a adubação do 

viveiro. 

 

Foto 02: Biometria dos Tambaquis – Lucivaldo Pereira. Fonte: Ozania Paes. 

A água é de boa qualidade com pH variando em torno de 6,0 a 7,0, portanto, um 

pH ideal para as espécies cultivadas, a temperatura da água é muito importante, pois para 
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Pereira “afeta diretamente a sobrevivência, o desenvolvimento e a reprodução dos peixes, 

mudanças bruscas na água do viveiro pode ocasionar stress nos peixes, em nossa região o 

ideal varia de 25 a 30ºC” ideal para as espécies estudadas, a água é proveniente da cheia 

do rio Nhamundá que invade parte do terreno e é represada para a criação de peixes. 

Visitamos também a fazenda do senhor João Pedro Baranda, o qual utiliza o mesmo 

procedimento, outro projeto visitado é do senhor Salvador Leal na cidade de Parintins, com 

o sistema utilizado parecido só que sem a tela de proteção e os monges (piscicultura 

convencional). Visitamos a Gleba de Vila Amazônia e verificamos a existência de lagos de 

terra firme adequados para aproveitamento da piscicultura na comunidade do Açaí, onde os 

produtores estão organizando um projeto para criação de tambaquis, fomos também na 

comunidade de N. Senhora de Nazaré no Paraná do Limão em Parintins, onde constatamos 

que o local atende às necessidades básicas para aproveitamento do sistema tanques-rede, 

não sendo recomendável a instalação de tanques de barragem, devido a enchente do rio 

cobrir a área de várzea quase que totalmente, visitamos um projeto de piscicultura do 

empresário Claudomiro Carvalho nas comunidades de Aninga e Vila Nova. 

11 - RESULTADOS ESPERADOS/OBTIDOS 

Quanto aos resultados da pesquisa esperamos poder estimular a produção de 

pescado sem afetar o meio ambiente de maneira agressiva e criar condições para o 

repovoamento de lagos e rios das espécies ora pesquisadas. 

 Nossa pesquisa se propôs a coletar dados e subsídios para desenvolver a 

possibilidade e a viabilidade da implantação de projetos de criação de peixes em nosso 

município; bem como impulsionar a produção de pescado em cativeiros naturais (lagos) e 

artificiais (tanques-rede ou gaiolas), aproveitando a grande quantidade dos mananciais 

naturais ricos em nutrientes e propriedades para a criação de peixes em viveiros na região, 

durante o trabalho realizado buscamos conhecer os ambientes aquáticos e criar condições a 

fim de que os recursos hídricos tão vastos em nossa região possam ser desenvolvidos e 

explorados racionalmente pela piscicultura. 

Esperamos com nossa pesquisa proporcionar e oferecer à população rural do 

município e pequenos produtores, uma nova alternativa de fonte de renda através da 

piscicultura, observando a viabilidade da implantação de projetos de cultivo de peixes, dada 

a riqueza dos mananciais, com características próprias para o desenvolvimento do pescado 

bem como a manutenção dos recursos pesqueiros. Potencializar o uso adequado de 

tanques-rede em nossos recursos hídricos para as comunidades rurais e produtores do 

setor é viável e vantajoso, tendo em vista a dificuldade encontrada para o controle da 

qualidade da água na piscicultura convencional, diminuindo a sobrepesca acentuada sofrida 

pelas espécies em estudo. Como desvantagem o preço das rações é inviável para 

 4856 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

pequenos produtores, porém os alimentos naturais como: frutos regionais, sementes, 

cereais etc, podem ser utilizados como alimentação complementar. Estimular a preservação 

da vegetação ciliar e o nicho evitando o assoreamento das margens, pois eles agem como 

importantes fatores reguladores das espécies. 

Nosso projeto esteve voltado somente ao campo da observação e de verificação 

de projetos que estão dando certo em outros municípios, a fim de que possam ser 

realizados em Parintins. 

12 - CONCLUSÕES/SUGESTÕES 

A piscicultura é uma atividade que está começando no Baixo Amazonas, por isso 

depende não apenas da organização dos produtores com menor capacidade financeira, mas 

também de vontade política de nossos governantes. Como todo tipo de cultivo, a piscicultura 

é composta por fases distintas, mas, que estão intimamente ligadas, como: nutrição, 

manejo, patologia, produção de alevinos e marketing. 

O zoneamento econômico-ecológico poderá direcionar e diagnosticar os locais 

para implantação da piscicultura nos diferentes sistemas, junto a produtores locais 

verificando que espécies se pode cultivar com sucesso, uma vez que temos os 

ecossistemas de várzea e terra firme, que apesar de apresentarem características diferentes 

possuem recursos hídricos que podem ser aproveitados para o cultivo de peixes. A 

piscicultura em tanques-rede é uma técnica relativamente barata e simples, se comparada à 

piscicultura convencional em viveiros de terra. Essa técnica pode ser utilizada para 

aproveitar uma grande variedade de ambientes aquáticos, dispensando o alagamento de 

novas terras e reduzindo os gastos com a construção de viveiros. No Brasil, a despeito do 

grande potencial que representam os seus quase seis milhões de hectares de águas 

represadas nos açudes e grandes reservatórios, construídos principalmente com a 

finalidade de geração de energia hidroelétrica, e, no Amazonas, com seu imenso recurso 

hídrico natural disponível, a produção comercial de peixes em tanques-rede está apenas 

começando. 

Encontrar uma forma de autosustentação dos ambientes aquáticos e de sua 

distinta ictiofauna é um desafio que requer um esforço conjunto de empresários, entidades 

governamentais e não-governamentais, dos órgãos envolvidos com a produção primária e 

da sociedade em geral salientando que na frente desse processo o trabalhador rural e as 

comunidades ribeirinhas são parceiros virtuais nesse contexto. Estamos envolvidos nesse 

contexto e nosso trabalho de pesquisa atenta para a implantação no município de Parintins 

de projetos relacionados com a piscicultura. 
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Para tanto precisamos entender o sistema agroindustrial da piscicultura através da 

cadeia produtiva, onde podemos relacionar: 

1. A influência do macro ambiente no estabelecimento das prioridades – 

aqüicultura ou pesca artesanal comercial. 

2. O declínio dos estoques pesqueiros naturais, o consumo per capta; a 

produção; importância social; econômica e ecológica além de medidas 

mitigadoras que regulem a pesca. 

3. Organização dos pequenos produtores através do associativismo, para 

buscar parcerias na Assistência Técnica, no Fomento, nas pesquisas e na 

comercialização. 

4. Realizar um estudo de mercado. Observando as características (perfil) do 

consumidor moderno, como: 

• Estar ciente da importância dos aspectos sanitários; 

• Tem menos tempo para comprar, preparar a comida etc; 

• Normalmente trabalha fora e quase sempre come fora. 

Como propostas para implantação de projetos de piscicultura viáveis em nosso 

município, sugerimos a aplicação do método viabilizado e conduzido pelo senhor Alberto no 

município de Nhamundá, aproveitando a várzea fazendo a aplicação de Tanques de 
Barragem, o sucesso viabilizou que uma entidade financeira do município financiasse o 

projeto em sua segunda fase. Outro método o mais utilizado no Brasil é o de Tanques-rede, 

que pode ser aplicado nos lagos, paranás e rios perene do município, mas é necessário que 

os pequenos produtores estejam organizados, podendo estar associados a fim de obter 

sucesso. 

O incentivo dado pelo governo do Amazonas, seguindo as diretrizes do 

programa Zona Franca Verde, por meio da Secretaria de Produção Agropecuária, Pesca e 

Desenvolvimento Rural (Sepror), está investindo R$ 2 milhões para implantação de 1.700 

tanques-rede, pelo Estado para incentivar a piscicultura familiar. O projeto-piloto deste 

sistema, iniciado em 2003 com 150 tanques-rede, já resultou em uma produção média, por 

safra, de 22,5 toneladas de tambaqui-curumim, que recebe este nome por ter peso médio de 

400 gramas. A produção dos criatórios experimentais é comercializada através da Agência 

de Agronegócios (Agroamazon), vinculada a Sepror, e já está toda vendida para empresas 

que fornecem refeições industriais em Manaus. Os resultados do projeto-piloto de tanques-

rede foram apresentados durante a II Feira Internacional da Amazônia (Fiam), que encerrou 
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no último dia 18, e impressionaram investidores nacionais e estrangeiros que visitaram os 

estandes montados pelo Governo do Estado no evento. Os 1.700 tanques-rede serão 

implantados em áreas onde o projeto-piloto já demonstrou resultados, como no Lago do 

Calado, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus em linha reta) e no Lago do 

Puraquequara, na Zona Leste da capital. Também serão instalados tanques-rede em locais 

a serem definidos pela Sepror, conforme a qualidade da água e a capacidade de 

organização da comunidade. Uma das áreas previamente definida é a do Lago de Balbina, 

no município de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus). Além dos lagos do 

Calado e do Puraquequara, o projeto-piloto também está sendo desenvolvido no Lago do 

Limão, em Iranduba (a 25 quilômetros de Manaus). As parcerias firmadas com a UFAM, 

EMBRAPA, IBAMA para apoio técnico/orientacional têm sido cruciais para o sucesso do 

projeto. 

O investimento de R$ 2 milhões neste sistema, contempla a aquisição de 

equipamentos, a implantação de infra-estrutura, a compra de alevinos e os recursos que 

serão oferecidos, em forma de crédito, aos produtores pela Agência de Fomento do Estado 

do Amazonas (Afeam) FONTE: www.agecom.am.gov.br/noticias - 22/09/04 - 18:30. 
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	6.1 - Derivação - A derivação das águas deverá ser do tipo individual e paralela, ou seja, a água que entra em viveiro é, posteriormente eliminada, sem que esta seja aproveitada em outro viveiro subseqüente. 
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	6.3 - Profundidade - A contar da lâmina d'água até o fundo do viveiro, a profundidade deverá ser de 1,00m no ponto de abastecimento e declinar até 1,50m no ponto de drenagem. Deve-se prever, no mínimo 30 cm de porção emersa nos taludes. 
	6.4- Sistema de abastecimento - O transporte da água dos viveiros poderá ser efetuado por canalizações fechadas ou a céu aberto, através de canais escavados na terra, revestidos ou não com lonas plásticas ou, também, através de canais construídos em alvenaria. 
	6.5 - Vertedouros - A água deverá abastecer os viveiros, na sua porção superficial, através de canos posicionados ao meio do talude, a uma altura mínima de 30 cm acima da lamina d'água. O controle da quantidade de água poderá ser efetuado através de registros de gaveta ou por caixas tipo comporta. 
	7 - Sistema de drenagem 
	7.1 - Comporta tipo monge 
	7.2 - Canal de drenagem 
	8.1 - Calagem 
	8.2 – Adubação - Sua finalidade é aumentar o desenvolvimento do plâncton. Adubação química - Os mais recomendados são aqueles que visam corrigir as deficiências de fósforo e nitrogênio (elementos mais deficientes nas águas). Os mais usados são: SS/S Triplo = 10 - 20 kg/ha/mês  S.A. = 10 - 15 kg/ha/mês KCL = 5 - 10 kg/ha/mês. Adubação orgânica - São mais recomendadas em função de sua maior disponibilidade e menor custo. As dosagens de aplicação variam de acordo com a espécie de peixe e tamanho. Espécies planctofagas necessitam de constante adubação para incentivar a produção de plâncton. Estercos curtidos além da função de adubação, melhoram as propriedades físicas do solo. Para quando não se fornecem rações, está se limitando naturalmente a quantidade de peixes que será produzida, mas por outro lado, está se reduzindo drasticamente os custos de produção, porém, isso não significa maior lucratividade. Os estercos que podem ser utilizados são dejetos de outros animais, como, por exemplo, esterco de gado, cavalo, suíno, ovelha ou até cama de frango. Fonte: (Criar e Plantar). 
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