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1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 

1.1. Criação de Tambaqui (Colossoma macropomum) em tanques escavados no Estado 

do Amazonas 

 

1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 

Consolidar a gestão por resultados da Embrapa e aprimorar os processos de medição 

sistemática de seus resultados finalísticos e de avaliação dos impactos de sua atuação. 

 

1.3. Descrição Sucinta 

A criação de Tambaqui (Colossoma macropomum)1 em tanque escavado, no Estado 

Amazonas, é uma tecnologia indicada pela Embrapa desde 2001. É uma forma alternativa 

utilizada para aumentar a produção de peixes e abastecer a população do Estado, 

principalmente a cidade Manaus. O consumo per capita de peixe no Estado, segundo estudo 

do SEBRAE (2008), alcança a marca de 60 kg por habitante/ano. O desenvolvimento da 

tecnologia da criação de Tambaqui em tanque escavado permite ao agricultor obter ganhos 

através do cultivo de um produto que tem demanda de mercado crescente. A produção em 

tanque escavado é uma forma de intensificação da produção, pela qual se consegue uma 

produção muito superior ao que normalmente é produzido em sistemas convencionais de 

cultivo em lagos, igarapés e rios da Amazônia. Este sistema faz com que se reduza a pressão 

sobre os estoques naturais dos rios e lagos. A tecnologia recomendada pela Embrapa permite 

reduzir o ciclo de produção (de 36 para 12 meses), aumentando a taxa de sobrevivência de 

54% para 76% dos peixes colocados nos tanques e aumentando o peso médio para a venda 

que, atualmente, situa-se entre 2,50 a 3,10 kg/un./ano.  

A tecnologia permite aumentar a produtividade para 10.075kg/ha/ciclo, sem 

aeradores. A média de produção até então situava-se próximo aos 3.000 kg/ha/ano. Com o 

uso de aeradores a produção pode chegar a mais de 18 ton/ha (EMBRAPA: 2013, p.4). É 

importante ressaltar que o uso da tecnologia não inclui, necessariamente, a aquisição de 

equipamentos ou produtos de última geração como alguns tipos de aeradores. A tecnologia 

preconiza a adoção de práticas básicas de produção como a construção dos tanques, a 

                                            
1 O tambaqui é uma espécie nativa da Amazônia, geralmente encontrada em lagos e rios de águas 
brancas. Peixe de grande porte que pode chegar a medir até 1 m de comprimento e pesar mais de 30 
kg, o que o coloca como o segundo maior peixe de escamas da América do Sul (SANTOS et al., 
2013). 
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manutenção da qualidade da água e a observância das exigências biológicas das espécies de 

peixes a serem cultivadas. A criação de tambaqui em tanque escavado permite ao produtor 

fazer um planejamento da produção, desde o preparo do tanque passando pelo povoamento 

do mesmo. A avaliação de impacto da criação de Tambaqui em pequenas unidades de 

produção familiares na comunidade do Lago de Santana, em Manacapuru – Amazonas 

evidenciou aspectos positivos da adoção da tecnologia. Esses aspectos estão relacionados ao 

caráter de complementaridade da criação de peixes e da produção agrícola na geração de 

renda, uma vez que, os “resíduos” contidos na água, através da limpeza dos tanques, servem 

de insumo para a produção de frutas e hortaliças na propriedade. Outro aspecto positivo da 

criação de tambaqui em tanque escavado em pequenas áreas é a possibilidade de 

abastecimento familiar e de comunitários com os peixes produzidos, garantindo a segurança 

alimentar dos agricultores e suas famílias. A área alagada de 90% dos estabelecimentos 

pesquisados é inferior a 1 hectare de lâmina d´água.  

 

1.4. Ano de lançamento: 2001. 

 

1.5. Ano de início de adoção: 2002. 

 

1.6. Abrangência: Estados da Região Norte do Brasil (AC, AM, AP, PA, RO e RR). 

 

1.7. Beneficiários 

 Os beneficiários da tecnologia e objeto da presente avaliação são os agricultores 

familiares da comunidade do Lago do Santana, comunidade do Lago do Santana, que está 

localizada a 69 quilômetros de Manaus e a 35 quilômetros de Manacapuru - AM. A 

localização da comunidade faz dela um local com potencial para a produção de peixe para o 

abastecimento do centro urbano de Iranduba e Manacapuru, além da cidade de Manaus. A 

construção da ponte sobre o rio Negro facilitou a logística para o desenvolvimento destas 

atividades. 

 Na comunidade há uma associação de moradores denominada de Associação dos 

Moradores do Lago do Santana (AMOS), que facilita o acesso a instituições de ensino, 

pesquisa e extensão, criando um ambiente propício a realização de cursos, formação e acesso 

a tecnologias para a piscicultura. Essa associação atualmente conta sete associados que criam 

peixes, porém suas ações estão abertas a todos os comunitários e moradores do entorno lago 

do Santana. 
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 Essa avalição foi realizada com dez (10) piscicultores, que buscaram na piscicultura 

uma alternativa de diversificação de renda. Em média, cada produtor possui 12 hectares de 

terras aproximadamente. Estes agricultores desenvolvem outras atividades agropecuárias em 

suas propriedades. As atividades estão voltadas ao abastecimento da família e à 

comercialização. As culturas mais frequentes encontradas nos estabelecimentos onde foram 

realizadas entrevistas foram: laranja (5% dos estabelecimentos), maracujá (4%), pepino (3%), 

mamão (2%), coco (1%), cupuaçu (1%) e guaraná (1%). 

  O projeto “Produção de peixes em comunidade tradicional ribeirinha na Amazônia: 

piscicultura comunitária em sistema misto de produção voltado para realidade dos habitantes 

de várzea”, desenvolvido pela Embrapa em parceira com a Associação, surgiu como 

alternativa para desenvolver um sistema alternativo de geração de renda para a realidade dos 

agricultores familiares. Sendo assim “a parceria proposta desenvolveria de forma 

participativa um sistema de criação factível para uma comunidade de várzea”2. O projeto 

contemplou componentes de pesquisa participativa e de transferência de tecnologia. A partir 

desta concepção de projeto, buscou-se “ajustar os rumos da pesquisa, mesclando 

conhecimento técnico gerado pela pesquisa com a prática diária dos agricultores e a vivência 

da comunidade. A comunidade trabalha e controla toda a produção; a Embrapa faz o 

acompanhamento técnico e a observação dos resultados, trabalhando com processos 

participativos de troca de informações e tomadas de decisões. A pesquisa, quando requisitada 

pela comunidade, através de métodos e processos educativos capacita os comunitários em 

tecnologias rurais e gestão agrícola”. 

 O referido projeto visou analisar de forma mais abrangente o resultado de três anos do 

trabalho já realizado junto à comunidade e, diante dos “acertos e erros”, observar a prática 

dos agricultores e elaborar “um novo sistema produtivo que pode vir a gerar renda, alimento 

e melhoria de qualidade vida dos comunitários da AMOS e, posteriormente, das 

comunidades de várzea do Amazonas”. 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 O resumo do projeto encontra-se na página da Embrapa. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA 

 

 O Amazonas reúne todas as condições para o avanço da piscicultura. Há abundância 

de água e um grande mercado consumidor. A população da capital atingiu 2.057.711 de 

pessoas, de acordo com o IBGE (2015). Manaus é o sétimo município mais populoso do país. 

O consumo per capita de peixes é de 40 kg de peixe habitante/ano (GEAPE/IDAM). O clima 

é favorável e os recursos naturais abundantes, como: terra e água. Segundo Moraes (2012, 

p.99), no primeiro semestre de 2011 existia “uma demanda de quase 30.000 toneladas de 

Tambaqui (Colossama Macropomum) no Amazonas”, sendo que para atender o mercado 

consumidor foram “importadas em torno 7.000 toneladas dos Estados de Rondônia3 e 

Roraima”. A Secretaria Estadual de Produção (SEPROR) estima que 20.000 toneladas 

consumidas no Estado, são oriundas de outros estados. 

 A alta demanda por peixe no Amazonas constitui uma grande oportunidade para o 

setor agropecuário. Em 2013 a produção foi de 15 mil toneladas, com destaque para o 

tambaqui (Colossoma macropomum) que responde por 76% da produção estadual, seguida 

pelo matrinxã (Brycon amazonicus) com 20,6% e pelo curimatã (Prochilodus spp) com 1,7%. 

Segundo Crescêncio e Izel:  

“A piscicultura fornece tambaqui para os consumidores de nosso 
Estado há mais de duas décadas. E se você acha que o tambaqui de 
cativeiro pode ser achado somente nos grandes supermercados, uma 
surpresa: até mesmo bancas de peixe e feiras livres são abastecidas 
pela piscicultura há mais de 10 anos. A cada 10 tambaquis 
consumidos no Amazonas, cerca de 9 são provenientes do cativeiro” 
(IZEL; CRESCÊNCIO, 2016). 

 

 Segundo Bernardino a produção da piscicultura do Amazonas em 2012 foi de 16.000 

toneladas (PANTOJA‐LIMA, 2015 p.744). Sendo que, esta produção se concentra na região 

metropolitana de Manaus (RMM). Os municípios maiores produtores de peixes são: Rio 

Preto da Eva, Iranduba, Itacoatiara, Manaus, Manacapuru e Presidente Figueiredo. Todos os 

municípios estão localizados às margens de rodovias estaduais ou federais 

                                            
3 Segundo o G1, em material postada em 25/03/2014, na região Norte, Rondônia se destaca como o maior 
produtor de peixes de água doce, cultivando 10.805 hectares de lâmina de água, e produz em torno de 64.833 
toneladas de pescados por ano, de acordo com estatísticas da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental 
(Sedam). Por mês, um produtor de Itapuã do Oeste, distante 100 quilômetros de Porto Velho, produz 80 
toneladas de pescado entre pirarucu, tambaqui e pintado que são os mais procurados. Grandes redes de 
hipermercados do Centro-Sul do país são compradores do peixe rondoniense, que também é vendido para 
estados como Amazonas, Piauí, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal. Disponível em 
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/03/ro-e-lider-na-producao-nacional-de-tambaqui-e-destaque-na-
piscicultura.html. Acessada em 15 de fev de 2016. 
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(PANTOJA‐LIMA, p.744). Gandra (2010) estimou que o Amazonas possui 1.700 hectares de 

lâmina de água.  

 Pantoja‐Lima et. al. (2015, p.748) afirmam, que o Amazonas para atender a demanda 

interna até 2018 precisa produzir 68.825 toneladas de peixe, o que significa a necessidade de 

“uma infraestrutura de viveiros escavados e semi-escavados de 9.832 hectares de área 

alagada em todos os municípios do Estado”, com a atual produtividade. Considerando a 

existência de aproximadamente 2.000 ha de lâmina de água de tanques escavados, haveria a 

necessidade de incrementar 7.800 hectares aproximadamente de tanques para atender a 

demanda. Significa que novos empregos ou postos de trabalho sustentáveis seriam criados no 

meio rural. Isso representa mais de R$ 400.000.000,00 circulando na economia do 

Amazonas, parte significativa destes recursos ficariam circulando no meio rural, ativando a 

economia local e promovendo reinvestimentos na atividade e em outros setores. 

Uma alternativa à expansão da área alagada é a elevação do índice de produtividade, 

que atualmente encontra-se em sete toneladas por hectares, segundo o IDAM. Sendo assim: 

 

Em estudo recente, foi relatado que a produção intensiva de tambaqui com 
aeração (4 aeradores de 1,5 HP/hectare) pode chegar a 18 toneladas/hectare 
(Izel et al, 2013). Nesse estudo foram adensados 7.000 peixes/hectare, com 
peso inicial médio de 160 g e peso final médio de 3 kg/ano. Considerando os 
resultados desse estudo, seriam necessários construir menos de um terço de 
área alagada proposta pelo IDAM para se elevar a produção aquícola no 
Estado do Amazonas. Entretanto, diversos fatores devem ser levados em 
consideração, por exemplo, a disponibilidade de energia elétrica em diversos 
ramais e vicinais do interior do estado, o que inviabiliza o uso dessa 
tecnologia. (PANTOJA-LIMA et al, 2015, p. 748). 

 

   
O crescimento da produção, para Oliveira et al (2012, p.160) precisa resolver 

problemas como a “obtenção de ração”, principal problema para “três das quatro 

mesorregiões” e, “segundo os piscicultores, o elevado custo da ração e dos insumos para sua 

fabricação se constituem nos principais entraves”; a “a aquisição de alevinos” e a “falta ou 

restrição de informações e de técnicos especializados” são outros entraves ao 

desenvolvimento da piscicultura. Para oliveira (2012, p.160) os problemas podem ser 

explicados, “também, pela distância da capital ou sugerir que, apesar de a maioria dos 

piscicultores receberem assistência técnica, as informações repassadas não os satisfazem, o 

que causa inquietação e conflita com o objetivo estabelecido pela SEPROR-AM”. Em 

relação aos problemas levantados Oliveira et. al. (2012), Pantoja-Lima et. al. (2015, p. 745) 

afirmam que:  
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“... a obtenção de ração ainda é um forte entrave para os piscicultores 
das regiões fora da região metropolitana de Manaus... O segundo 
entrave é a aquisição de alevinos, que está sendo solucionada pelo 
IDAM e SEPROR com recursos próprios e de parceiros (Ministério da 
Integração Nacional, MDA, entre outros), por meio da instalação de 
Unidades de Produção de Alevinos (UPA´s) em municípios 
estratégicos do Estado do Amazonas.”  
 

 Sobre o problema da mão-de-obra, Pantoja-Lima et al, (2015, p. 749) afirmam que 

uma das alternativas para essa questão é o projeto “Pesquisa e transferência tecnológica: 

ferramentas fundamentais para o desenvolvimento da aquicultura no Estado do Amazonas” 

(PRÓ‐RURAL AQUICULTURA), sob coordenação do IFAM, visa a transferência de 

informações técnicas e científicas para comunidades produtoras”4. 

 No que tange a contribuição da Embrapa Amazônia Ocidental, está sendo definido um 

sistema sustentável de criação de tambaqui, capaz de incrementar a piscicultura nesse 

ambiente, aumentar no curto prazo, a oferta de tambaqui no mercado amazonense e 

contribuir com as políticas governamentais para restabelecer os estoques naturais de peixes. 

O estudo de avaliação da tecnologia “Criação de Tambaqui em tanques escavados e barragem 

no Estado do Amazonas” iniciou em 1994 e, em 2004, foi indicada para adoção. 

Esta tecnologia não implica necessariamente na utilização de modernos equipamentos 

ou produtos de última geração, mas necessita apenas aplicar práticas eficientes de produção, 

respeitando normas básicas de manutenção da qualidade da água, da construção de 

tanques/barragens e da biologia das espécies de peixes a serem cultivadas.   

As principais características da tecnologia que estamos avaliando estão na Tabela 1. 

Quando comparadas à tecnologia anterior, constata-se que com o desenvolvimento da 

                                            
4 Pantoja-Lima et al, (2015, p. 749) descrevem que o “projeto Pesquisa e transferência tecnológica: 
ferramentas fundamentais para o desenvolvimento da aquicultura no Estado do Amazonas” 
(PRÓ‐RURAL AQUICULTURA), sob coordenação do IFAM, visa a transferência de informações 
técnicas e científicas para comunidades produtoras. A apropriação do conhecimento de boas práticas 
de manejo em viveiros, pelos produtores, é almejada pelo projeto, visando a garantia do 
desenvolvimento da aquicultura no Estado do Amazonas, com a ampliação da produção interna de 
pescado dessa região. Nesse projeto financiado pela SEPROR e pela Fundação de Amparo a Pesquisa 
no Estado do Amazonas (FAPEAM), por meio do Programa Estratégico de Transferência de 
Tecnologias para o Setor Rural (PRÓ‐RURAL), foram contratados 40 técnicos para atuar, em campo, 
de 21 municípios do Estado Amazonas. Vinte e oito técnicos são recém formados nos cursos de 
Técnicos em Pesca, Técnico em Aquicultura e Técnico em Recursos Pesqueiros, das Escolas 
Agrotécnicas, Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Centros de Educação 
Tecnológica do Amazonas, entre outros. Além desses, compõem o projeto mais 12 técnicos de nível 
superior, dos quais 10 são Engenheiros de Pesca e dois são Tecnólogos em Produção Pesqueira. 
Todos os resultados apresentados a seguir foram coletados em campo”. 
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tecnologia de cultivo de tambaqui em barragens/tanques escavados houve uma redução 

considerável no ciclo de produção (de 36 meses para 12 meses), utilizando-se densidade de 

0,33 peixes/m², com uma taxa de conversão alimentar acumulada de 1,5 kg de ração para 

produção de 1 kg de peixe vivo. Nesse sistema de cultivo, a taxa de sobrevivência total 

também aumentou de 54% para 76%, com os peixes alcançando peso de venda entre 3,1 kg e 

produção de 10.075 kg/ha/ciclo. 

 

Tabela 1. Melhoria nos parâmetros técnicos de produção na criação de tambaqui (1 hectare de 
tanque/barragem) 

Discriminação Parâmetros técnicos 
Tecnologia atual Tecnologia anterior 

Ciclo de produção (meses) 12 36 
Densidade na produção de juvenis (alevinos/m2) 10 20 
Densidade de engorda (juvenis/m2) 3.250 2.500 
Taxa de conversão alimentar acumulada (kg de ração/kg de peixe)  1,50:1 3,50:1 
Taxa de sobrevivência total (%) 76 54 
Peso médio de venda (kg) 2,50 – 3,10 4 
Rendimento (kg/ha/ciclo) 10.075 10.000 

 

A tabela 1 mostra que na tecnologia anterior, quando se analisa o desempenho 

produtivo do sistema, verifica-se que a produtividade anual é de pouco mais de 3.000 kg de 

peixe por hectare de lâmina d’água. O ciclo é de 36 meses. A tecnologia atual permite 

triplicar a produção do sistema. 

 O sistema de cultivo proposto, quando acompanhado por um controle rigoroso dos 

fatores que interferem na biologia do peixe, incluído aqui a disponibilidade de oxigênio 

através de sistemas de aeração forçada (aeradores), pode atingir índices técnicos ainda mais 

elevados dos que os apresentados na tabela 1. O povoamento de tanques de 1 hectare, com 

aproximadamente 7.000 peixes, em experimentos a campo atingiram peso médio de 2,62 kg/ 

peixe e uma produtividade de 18.500 kg por hectare de superfície alagada, em um ciclo de 12 

meses (IZEL et al. 2013, p. 2 e 4). Isso significa que o sistema que estamos avaliando pode 

evoluir ainda mais, atingindo índices técnicos superiores aos atuais.   

A tecnologia abrange todo o processo produtivo (preparo dos viveiros, recepção de 

juvenis e recria), sendo os principais objetivos: propiciar informações técnicas que, entre 

outros fatores, permitam aumentar, em curto prazo, a oferta de tambaqui no mercado 

amazonense durante todo o ano; possibilitar a diminuição da pressão sobre a espécie, 

beneficiando, com isso, as políticas governamentais para o restabelecimento de estoques 

naturais, por meio do fortalecimento da criação de tambaqui; contribuir com mais um elo 

para a formação da cadeia produtiva do tambaqui.  

 Freitas et al (2014, p.122) argumentam que “os cultivos de tambaqui em tanques 
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escavados otimizam o uso da água, já que poucas renovações são feitas e as cargas são 

utilizadas por vários ciclos de engorda sucessivos”, o que é possível já que “os 

abastecimentos ocorrem somente para reposições de perdas por evaporação e infiltração, sem 

a geração efetiva de efluentes (KUBITZA et al., 2012)”. Para os autores também é preciso 

considerar “os índices de evaporação, baixos na estação chuvosa e os tanques, construídos em 

áreas de solos bastante argilosos. Dessa forma, houve pouco bombeamento de água nos 

tanques durante o período observado”. 

 Portanto, a tecnologia de tanque escavado possibilita a aumento da produção e da 

produtividade de um dos principais alimentos dos amazonenses, o que consequente garante 

um mercado e retorno financeiro aos piscicultores. Além dos fatores sociais e econômicos, a 

tecnologia contribui de forma a minimizar os impactos ambientais já que estabelece 

parâmetros de qualidade e monitoramento da água em vista de garantir a produção. 

  

3. IMPACTOS ECONÔMICOS 
 

Para o cálculo do comparativo de renda, ganho líquido da utilização e benefício 

econômico da tecnologia, foi utilizado o método denominado de demonstração de 

excedentes. Segundo Dolabella (2002) este método de cálculo da produtividade teve origem 

em estudos da produtividade global dos fatores que relacionavam o desempenho das 

empresas com a remuneração dos diversos fatores de produção e com o preço dos produtos 

cobrados dos clientes. O método parte da premissa de que do ponto de vista econômico, as 

organizações empresariais transformam os recursos adquiridos em bens ou serviços para 

atender às necessidades do homem ou de outras empresas e, distribuem o montante dos 

recursos econômicos obtidos nesta transformação entre os diferentes agentes que, direta ou 

indiretamente, contribuem para execução da atividade econômica, como os clientes, os 

fornecedores, os trabalhadores, os acionistas ou proprietários e o Estado. A demonstração dos 

excedentes tem por objetivo estudar a evolução do desempenho econômico das empresas e 

analisar as formas de distribuição dos ganhos entre as diversas partes envolvidas, trabalho, 

capital e clientes.  

 

Renda, expansão de área com uso da tecnologia e benefício econômico. 

A tabela 2 mostra a evolução da renda com a tecnologia anterior, tradicional dos 

agricultores e a renda proporcionada com o uso da tecnologia e expansão da área com o uso 

da tecnologia. Na última coluna observa-se o benefício econômico decorrente do uso da 



Relatório de Impacto das Tecnologias - Embrapa Amazônia Ocidental – Ano Base 2015 

 10

tecnologia. 

 
Tabela 2. Expansão da Produção para novas áreas 

Ano 

Renda com 
Produto 

Anterior -R$  

Renda com 
Produto Atual 

- R$ 

Renda Adicional 
Obtida R$ 

Participação da 
Embrapa %  

Ganho Líquido 
Embrapa 
R$/UM  

Área de 
Expansão 

Quant./Un.  
Benefício Econômico  

(A) (B) C=(B-A) (D) E=(CxD) (F) G=(ExF) 

2002 1.000,00 7.757,75 6.757,75 70% 4.730,43 105 496.694,63 
2003 2.000,00 7.757,75 5.757,75 70% 4.030,43 190 765.780,75 
2004 2.000,00 15.000,00 13.000,00 70% 9.100,00 300 2.730.000,00 
2005 3.000,00 15.000,00 12.000,00 70% 8.400,00 500 4.200.000,00 
2006 3.000,00 15.000,00 12.000,00 70% 8.400,00 650 5.460.000,00 
2007 3.000,00 18.000,00 15.000,00 70% 10.500,00 800 8.400.000,00 
2008 3.000,00 18.000,00 15.000,00 70% 10.500,00 1102 11.571.000,00 
2009 3.000,00 18.000,00 15.000,00 70% 10.500,00 1433 15.046.500,00 
2010 3.000,00 18.000,00 15.000,00 70% 10.500,00 1720 18.060.000,00 
2011 3.000,00 18.000,00 15.000,00 70% 10.500,00 1750 18.375.000,00 
2012 3.000,00 18.000,00 15.000,00 70% 10.500,00 1780 18.690.000,00 
2013 3.000,00 18.000,00 15.000,00 70% 10.500,00 1850 19.425.000,00 
2014 3.000,00 18.000,00 15.000,00 70% 10.500,00 1900 19.950.000,00 
2015 3.000,00 18.000,00 15.000,00 70% 10.500,00 1950 20.475.000,00 

              Fonte: dados organizados pelos autores, 2015. 
 

Os impactos econômicos decorrentes da introdução tecnológica na piscicultura - 

produção intensiva de tambaqui em tanque escavado – no Estado do Amazonas, tem como 

base o ano de 2002, que marca o início da adoção. Os dados da tabela 2, evidenciam um 

rendimento adicional de R$ 6.757,75 por hectare, no primeiro ano de inserção tecnológica, 

quando comparado ao faturamento anterior, representa um incremente de 676%, oscilando 

nos anos 2003 a 2006 e estabilizando no patamar de rendimento adicional de R$15.000,00 no 

período de 2007 a 2015, representando um ganho nominal de 1.700% no período 

compreendido de 2002 a 2015. 

Esses números são resultado dos cálculos realizados a partir dos dados fornecidos pelo 

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas 

(IDAM) e de dados coletados a campo. De 2002, ano do lançamento da tecnologia até 2015, 

houve um crescimento de área alagada para piscicultura de 1.757%, alcançando 1.959 ha. 

 

Total dos benefícios estimados 

A Tabela 3 – mostra o total dos benefícios econômicos, de 2002 a 2015, gerados pela 

tecnologia produzida pela Embrapa para a criação de peixes em tanques escavados. 
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Tabela 3. Total dos Benefícios Econômicos Estimados 

Ano 
TOTAL DOS BENEFÍCIOS DE IMPACTO ECONÔMICO 

T=(I+G1+G2+G3) 

2002 496.694,63 

2003 765.780,75 

2004 2.730.000,00 

2005 4.200.000,00 

2006 5.460.000,00 

2007 8.400.000,00 

2008 11.571.000,00 

2009 15.046.500,00 

2010 18.060.000,00 

2011 18.375.000,00 

2012 18.690.000,00 

2013 19.425.000,00 

2014 19.950.000,00 

2015 20.475.000,00 

               Fonte: dados organizados pelos autores, 2015. 
 

A participação da Embrapa no desenvolvimento e consolidação da referida tecnologia, 

no período de 2002 a 2015, foi bastante representativa, conforme tabela 3. Isto é, da renda 

adicional obtida pelo produtor com a tecnológica na piscicultura, 70% deste ganho provém da 

tecnologia desenvolvida pela Embrapa.  

Os benefícios econômicos da tecnologia e sua eficácia podem ser observados nos 

dados econômicos referentes ao período de 2002 a 2015, esses números significam que a 

Embrapa fez um bom investimento quando desenvolveu a tecnologia. 
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Custo de geração da tecnologia 
 

A tabela 4, abaixo, mostra os componentes e o custo geral da geração da tecnologia, 
desde a origem até a o ano de 2015. A expansão do uso da tecnologia tende a diluir estes 
custos ao longo do tempo.  
 
Tabela 4. Custo de geração da tecnologia  

Ano 

Custos de 
Pessoal 

Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

(A) (B) (C) (D) (E) F=(A+B+C+D+E) 

1998 176.436,24 52.930,87 8.821,81 9.262,90 0,00 247.451,83 
1999 158.793,57 47.638,07 7.939,68 8.336,66 0,00 222.707,98 
2000 142.914,21 42.874,26 7.145,71 7.503,00 0,00 200.437,18 
2001 128.622,79 38.586,84 6.431,14 6.752,70 0,00 180.393,46 
2002 115.760,51 0,00 5.788,03 3.118,20 15.000,00 139.666,74 
2003 104.184,46 0,00 5.209,22 3.203,96 16.150,50 128.748,14 
2004 93.766,01 0,00 4.688,30 3.419,68 18.109,56 119.983,55 
2005 84.389,41 0,00 4.219,47 3.382,49 18.330,49 110.321,87 
2006 75.950,47 0,00 3.797,52 3.423,41 19.025,22 102.196,62 
2007 68.355,42 0,00 3.417,77 3.591,61 20.526,31 95.891,11 
2008 61.519,88 0,00 3.075,99 3.845,47 22.560,46 91.001,81 
2009 55.367,89 0,00 2.768,39 3.750,94 22.237,85 84.125,07 
2010 49.831,10 0,00 2.491,56 4.086,34 24.750,73 81.159,73 
2011 44.847,99 0,00 2.242,40 4.086,47 25.000,71 76.177,57 
2012 40.363,19 0,00 2.018,16 4.356,96 27.028,27 73.766,59 
2013 36.326,87 0,00 1.816,34 4.550,49 28.520,23 71.213,93 
2014 32.694,19 0,00 1.634,71 4.759,39 30.094,54 69.182,83 
2015 29.424,77 0,00 1.471,24 5.136,18 32.769,95 68.802,13 

              Fonte: dados organizados pelos autores, 2015. 
 
 

Os custos de geração da tecnologia apresentados na tabela 4 evidenciam que há, 

inicialmente, um grande investimento em pesquisa, principalmente no item de custeio que se 

refere a pessoal. O custo com pessoal iniciou em 1998 com valores de R$ 176.436,24, 

reduzindo no decorrer dos anos, alcançando em 2015 um valor de R$ 29.424,77 que 

representa um percentual de 500% do valor inicial. O custo com pesquisa encerra a partir do 

momento que a tecnologia está apta a adoção. A partir de então, começa o retorno econômico 

do investimento. A pesquisa demanda um período longo de investimento para que haja um 

retorno posterior.  

 

Análise de rentabilidade dos investimentos 

Na análise de viabilidade econômica foram adotados os seguintes indicadores para 

avaliar a tecnologia objeto do estudo: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno 

(TIR) e Relação Benefício-Custo (Rb/c). O cenário de viabilidade econômica e financeira no 
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período supracitado, quando se trata de investimentos em piscicultura, isto é, criação de 

tambaqui (Colossoma macropomum) em tanques escavado, demonstra ser bastante rentável. 

 

Tabela 5.  Análise de rentabilidade dos investimentos  
 

Taxa Interna de Retorno 
TIR (7%) 

Relação Benefício/Custo 
B/C (R$) 

Valor Presente Líquido 
VPL (7%) 

6 4 , 2 6 %  46,51 R $  6 7 . 8 1 9 . 1 8 6 , 9 4  

              Fonte: dados organizados pelos autores, 2015. 
 

Considerando-se a taxa de desconto (TJLP) de 7% a.a, obteve-se uma taxa interna de 

retorno (TIR) de 64,26%, um valor presente líquido (VPL) de R$ 67.819.186,94 e uma 

relação benefício/custo onde a cada R$ 1,00 aplicado se obtém um retorno líquido de 

R$46,51, demonstrando a viabilidade do projeto. Estes dados demonstram a rentabilidade dos 

investimentos realizados pela pesquisa e a relação dos benefícios oriundos de cada unidade 

monetária investida (real), ou seja, embora a tecnologia gerada tenha acarretado um alto 

investimento, considera-se que este foi compensado pelo retorno que vem trazendo à 

sociedade como um todo e, principalmente, para os beneficiários diretos que são os 

piscicultores. 

Abaixo, na tabela 6 observamos uma memória de cálculo da análise de rentabilidade 

do investimento.  Através dela é possível verificar o fluxo financeiro da geração e uso da 

tecnologia em análise. 

 

Tabela 6 – Evolução das receitas e custos ao longo do tempo, que originaram a taxa interna de retorno e a 

relação custo/benefício dos recursos investidos.   

Ano 
Fluxo Nominal 

Fatualização 
Fluxo Nominal Atualizado 

Receita Custo BNL Receita Custo BNL 

1998 0 0,00 247.451,83 -247.451,83 1,000000 0,00 247.451,83 -247.451,83 

1999 1 0,00 222.707,98 -222.707,98 0,934579 0,00 208.138,30 -208.138,30 

2000 2 0,00 200.437,18 -200.437,18 0,873439 0,00 175.069,60 -175.069,60 

2001 3 0,00 180.393,46 -180.393,46 0,816298 0,00 147.254,80 -147.254,80 

2002 4 496.694,63 139.666,74 357.027,89 0,762895 378.925,96 106.551,09 272.374,87 

2003 5 765.780,75 128.748,14 637.032,61 0,712986 545.991,09 91.795,64 454.195,45 

2004 6 2.730.000,00 119.983,55 2.610.016,45 0,666342 1.819.114,27 79.950,11 1.739.164,17 

2005 7 4.200.000,00 110.321,87 4.089.678,13 0,622750 2.615.548,92 68.702,92 2.546.846,00 

2006 8 5.460.000,00 102.196,62 5.357.803,38 0,582009 3.177.769,71 59.479,36 3.118.290,35 

2007 9 8.400.000,00 95.891,11 8.304.108,89 0,543934 4.569.043,44 52.158,41 4.516.885,03 

2008 10 11.571.000,00 91.001,81 11.479.998,19 0,508349 5.882.109,66 46.260,71 5.835.848,95 

2009 11 15.046.500,00 84.125,07 14.962.374,93 0,475093 7.148.483,76 39.967,21 7.108.516,55 

2010 12 18.060.000,00 81.159,73 17.978.840,27 0,444012 8.018.855,98 36.035,89 7.982.820,09 

2011 13 18.375.000,00 76.177,57 18.298.822,43 0,414964 7.624.971,73 31.610,98 7.593.360,75 
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2012 14 18.690.000,00 73.766,59 18.616.233,41 0,387817 7.248.304,23 28.607,96 7.219.696,28 

2013 15 19.425.000,00 71.213,93 19.353.786,07 0,362446 7.040.513,93 25.811,21 7.014.702,73 

2014 16 19.950.000,00 69.182,83 19.880.817,17 0,338735 6.757.755,23 23.434,62 6.734.320,61 

2015 17 20.475.000,00 68.802,13 20.406.197,87 0,316574 6.481.860,64 21.780,99 6.460.079,65 

Valor Presente Líquido = 67.819.186,94 

 Taxa Interna de Retorno = 64,26% 

 Relação Benefício-Custo = 46,51 
  Fonte: dados organizados pelos autores, 2015. 
 

Fonte de Dados 

 Os dados secundários foram obtidos junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura, 

Secretaria Executiva Adjunta de Pesca e Aquicultura – SEPA e os dados primários com 

agricultores produtores de peixes da comunidade do Lago do Santana e comunidades 

vizinhas.  

 

4. IMPACTOS SOCIAIS 

  

4.1. – Aspecto Emprego 

 A tabela abaixo apresenta os índices de impactos sociais referentes ao aspecto 

emprego, que engloba os indicadores: capacitação, oportunidade, oferta e qualidade. 

 

Tabela 7 – Impactos sociais – aspecto Emprego 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

 

1. Emprego 

Capacitação Sim 4,23 

Oportunidade de emprego local qualificado Sim 1,31 

Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 1,30 

Qualidade do emprego Sim 3,05 

              Fonte: dados organizados pelos autores, 2015. 
 

 Os indicadores sociais apresentam valores positivos, principalmente em relação à 

capacitação. Neste aspecto ressalta-se que o projeto desenvolvido com um grupo de 

agricultores da comunidade do Lago, possibilitou o acesso dos piscicultores familiares a 

cursos, técnicas de manejo e formação para gerenciamento das unidades de produção. Os 

treinamentos coordenados pela associação eram abertos à participação de todos os criadores 

de peixes, associados ou não.  

 Em relação à oportunidade de emprego local qualificado, o mesmo atingiu índice 1,31 
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positivo. É importante lembrar que os piscicultores avaliados são agricultores familiares, que 

realizam todos os procedimentos na propriedade. Sendo assim, não há contratação de formal 

de mão de obra, entretanto, a atividade contribui para manter os postos de trabalho nas 

propriedades.  

 A qualidade do trabalho alcançou um índice de 3,05. Como mencionamos 

anteriormente, a atividade é familiar e, nas visitas realizadas nas unidades produtivas, 

observou-se que há um nível maior de preparo dos agricultores nas diferentes fases do 

processo produtivo (preparo e manejo dos tanques, manejo alimentar dos peixes, 

monitoramento da qualidade da água, etc.). Os entrevistados informaram que, dependendo da 

necessidade, há a contração de mão-de-obra temporária, que é eventual e ocorre somente em 

determinadas etapas do processo produtivo, notadamente na fase de despesca dos tanques, o 

que explica a oferta de emprego e condição do trabalhador, que atingiu índices 1,30. 

 

4.2. Impactos sociais – aspecto Renda 

 A renda constitui uma importante variável de análise entre os indicadores de impactos 

sociais. Essa variável apresentada na Tabela 8 agrega como dimensão a geração, a 

diversidade e o valor da propriedade. Esses aspectos estão diretamente relacionados com a 

viabilidade da tecnologia e constitui fator essencial para a adoção da tecnologia pelo 

agricultor. 

 

Tabela 8 – Impactos sociais – aspecto Renda 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Coeficiente 

Geração de Renda do estabelecimento Sim 11,63 
Diversidade de fonte de renda Sim 3,73 
Valor da propriedade Sim 7,95 

              Fonte: dados organizados pelos autores, 2015. 
 

A geração de renda no estabelecimento é o coeficiente que mais se destacou entre os 

indicadores levantados, o que traduz com mais nitidez que a tecnologia contribuiu para a 

geração de relevantes impactos positivos, o índice de impacto desse indicador foi de 11,63, 

ou seja, um grande aumento na renda dos piscicultores entrevistados. 

Os agricultores familiares tem como estratégia para a reprodução social da família a 

diversificação produtiva e das atividades geradoras de renda. A piscicultora favoreceu a 

diversidade de fontes de renda, possibilitando um índice de impacto positivo de 3,73.  

Com o incremento na renda dos piscicultores foi possível a abertura de novos tanques, 

realização de investimentos em infraestrutura como a abertura de poços artesianos em 
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algumas propriedades, a melhoria da habitação, a aquisição de equipamentos para a 

propriedade, a construção de cercas, casa de farinha, depósitos e outros. Isso aumenta o valor 

da propriedade, que pode ser observado pelo coeficiente um índice de 7,95, considerado um 

aumento significativo neste aspecto. Importante registrar que, com o retorno econômico 

obtido com o tanque para criação de peixes, não houve avanço para áreas de preservação 

permanente, isso garante a função social e ambiental da propriedade e consequentemente 

interfere no valor da mesma. 

 

4.3. Impactos sociais – aspecto Saúde 

Entre os impactos sociais, a saúde alcança um valor considerável no indicador. O 

aspecto saúde permite auferir fatores relacionados a questão ambiental e pessoal, ocupação e 

da segurança alimentar. Os pontos mensurados visam compreender a satisfação e a melhoria 

individual e coletiva dos agricultores e, consequentemente, sua disposição em continuar 

investimento no uso da tecnologia. 

 

Tabela 9 – Impactos sociais – aspecto Saúde 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Coeficiente 

    Saúde ambiental e pessoal Sim 0,00 
    Segurança e saúde ocupacional Sim -0,93 
    Segurança alimentar Sim 14,74 

              Fonte: dados organizados pelos autores, 2015. 

 Em relação à saúde ambiental e pessoal observou-se que a adoção da tecnologia não 

alterou negativamente os componentes focos de vetores de doenças endêmicas, emissão de 

poluentes atmosféricos, emissão de poluentes hídricos e geração de contaminantes do solo. 

Não criou restrição e nem dificultou as atividades pessoais e comunitárias com esporte e 

lazer. O coeficiente permaneceu inalterado igual a 0,00, demonstrando que a introdução da 

tecnologia não alterou a vida dos agricultores, ou não produziu efeitos e mudanças drásticas.  

Em relação ao indicador Segurança ambiental e pessoal, constatou-se que nos 

períodos de avaliação de crescimento dos peixes e no período de despesca, os trabalhadores 

necessitam adentrar nos viveiros, ficando com água na altura da cintura para a realização 

dessas atividades, implicando uma percepção negativa para o componente, umidade. O índice 

de impacto para este indicador teve valor igual a 0,93.  

  A Segurança alimentar cujo indicador alcançou o valor (14,74) mostra que a 

tecnologia possibilitou o aumento do fornecimento de alimento (pescado) de ótimo valor 

nutricional tanto em nível pontual, quanto no entorno vindo suprir a demanda não satisfeita 
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pela pesca extrativa na comunidade, além disso, tem contribuído para o abastecimento de 

peixes em feiras dos bairros de Manaus. Verificou-se que os agricultores comercializam a 

produção para moradores da comunidade e entorno, esta prática favorece a oferta do alimento 

na região, com preços abaixo dos encontrados em feiras e supermercados. Isso mostra que a 

produção de Tambaqui em tanque escavado em comunidade de agricultores familiares, em 

áreas de até 1 hectare, contribui para o abastecimento e alimentação de muitas famílias 

localizadas na zona rural, principalmente segmentos de aposentados e pessoas que tem 

dificuldade de deslocamentos e que, muitas vezes, não tem mais forças para trabalhar e 

diversificar sua produção. 

 

 

4.4. Impactos sociais – aspecto Gestão e Administração 

 

 Uma boa tecnologia precisa estar aliada a práticas de gestão e administração. É 

importante compreender que a unidade de produção é um “negocio” que exigem mensuração 

dos resultados, além do planejamento financeiro, controle de custos, controle de resultados, 

entre outras práticas. Estes controles são de suma importância para o sucesso e o 

desenvolvimento da propriedade rural. Este aspecto é avaliado nas dimensões: dedicação, 

perfil (aspecto pessoal) condições de comercialização e relacionamento institucional (relação 

com instituições e pessoas) e reciclagem de resíduos (compromisso com a sustentabilidade). 

 

Tabela 10 – Impactos sociais – Aspecto Gestão e Administração 

Indicadores  Aplica-se 
Sim/Não 

Coeficiente 

 
4. Gestão e Administração 

Dedicação e perfil do responsável Sim 8,33 

Condição de comercialização Sim 5,45 

Disposição de resíduos Sim 1,60 

Gestão de insumos químicos Sim 4,03 

Relacionamento institucional Sim 6,95 

 

  A dedicação e perfil do responsável estão relacionados com a capacitação dirigida à 

atividade, horas de permanência no estabelecimento e uso de sistema contábil.  O índice de 

impacto de gestão e administração foi positivo com valor igual a 8,33. A criação de tambaqui 

é uma atividade que pode fracassar caso não haja o acompanhamento dos agricultores. Por 
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este motivo, o sucesso da atividade está na preparação e busca de informações pelos 

agricultores produtores de peixes. A afirmação pode ser comprovada nas frequências dos 

cursos promovidos pela Embrapa e outras instituições na comunidade do Lago do Santana e 

que, a partir destes eventos observou-se uma melhor gestão da atividade e da propriedade.   

 Em relação à condição de comercialização, o produto é de grande aceitação e 

demanda no mercado, sendo muito fácil a sua comercialização e com preço atrativo e 

garantido o ano todo. As vendas são diretas, na comunidade ou nas feiras, principalmente em 

Manaus e Manacapuru. Em muitos casos, os agricultores vendem para a associação, que 

possui transporte e logísticas para a feira de Manaus. Desta forma, estes agricultores 

garantem o escoamento da produção. Este indicador alcançou um índice razoavelmente 

positivo de 5,45, mas pode melhorar com o tempo. 

A reciclagem de resíduos sólidos tem sido uma prática presente entre os agricultores, 

principalmente a de materiais orgânicos. Em muitas propriedades, os resíduos do fundo dos 

tanques e a água são reutilizados nas plantações, contribuindo para o desenvolvimento de 

outras culturas agrícolas como hortaliças e frutas. A adoção da tecnologia contribuiu para o 

desenvolvimento de outras atividades e o componente alcançou um índice de impacto 

positivo de 1,60. O componente “gestão de insumos químicos” obteve índice de 4,03, pois a 

compra, armazenamento, controle da disponibilidade e uso dos produtos como a ração passou 

a ser considerado importante no processo de gestão e acompanhamento das atividades.  

Quanto ao relacionamento institucional, este atingiu um índice de 6,95. Este aspecto 

está relacionado ao acesso a diversas instituições como a Embrapa, IDAM, IPAAM, 

Associação de piscicultores.  Em algumas vezes este acesso às instituições é mediado pela 

associação comunitária e acaba beneficiando todos os envolvidos com a atividade da 

piscicultura. 

 

4.5. - Índice de Impactos Sociais 

 O Índice de Impacto Social da integração tecnológica para criação de tambaqui em 

tanques foi positivo, alcançando valor igual a 5,62. A intensificação produtiva e os incentivos 

para criação de peixes vêm proporcionando reflexos positivos nos indicadores sociais 

avaliados, como por exemplo, no nível de capacitação dos produtores, renda, saúde, gestão e 

administração.  
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Tabela 11 - Índice de Impactos Sociais 

  Média Geral 
Índice de Impacto Social 5,62 

 

No Lago do Santana predominam agricultores familiares onde a piscicultura configura 

como parte da estratégia de geração de renda. O valor alcançado no índice de Impacto Social 

evidencia que a tecnologia foi favorável para o desenvolvimento econômico e social dos 

envolvidos. Além disso, possibilitou a realização de mais investimentos em agricultura 

desenvolvida pelas unidades de produção familiares, garantindo o abastecimento de 

mercados locais, promovendo a diversificação da renda e a segurança alimentar em pequena 

escala. 

Quando se faz referência ao trabalho desenvolvido nas unidades de produção 

agrícolas ou mesmo em atividades urbanas, duas situações são possíveis, uma é a geração de 

um emprego formal e a outra é a geração de um posto de trabalho, uma ocupação não formal 

a qual vai gerar uma renda. Esta ocupação não formal pode ser um membro da família que 

desenvolve uma atividade econômica ou pode ser um vizinho, conhecido ou alguém que vai 

complementar renda como diarista num estabelecimento rural ou que desenvolve atividade 

agropecuária em parceria com outros agricultores.  

A piscicultura demanda essas formas de mão de obra, eventualmente contratando 

diaristas para algumas etapas da produção como, por exemplo, a despesca, ou fazem 

parcerias com outros agricultores para a produção de peixes. Na comunidade Lago do 

Santana, também existe a piscicultura comunitária, onde os tanques foram construídos na 

sede da associação e as atividades são distribuídas entre os membros das diversas famílias.  

Para desenvolver as práticas que o sistema de criação de tambaqui em tanques 

escavados recomenda, é necessário um homem para um hectare de tanque, dedicando-se 

integralmente à atividade. Este parâmetro mostra que a busca da autossuficiência em peixes 

como mostram Pantoja-Lima et al. (2015) geraria uma demanda de mais de 7.000 empregos 

e/ou postos de trabalho na atividade da piscicultura. Seriam empregos ou postos de trabalho 

com possibilidade de boa remuneração, uma vez que, um hectare de tanque pode gerar mais 

de R$ 60.000,00 de valor, em um ciclo de produção (12 meses). A piscicultura tem um 

grande potencial de dinamização da economia local e regional, bem como a geração de 

trabalho. 
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4.6. Fonte de Dados 

 Para identificação dos impactos da tecnologia “Criação de tambaqui em tanques 

escavados e barragens no Estado do Amazonas”, foi feito o levantamento dos dados 

primários no mês de novembro de 2015, tendo como ano base o referido ano. A seleção dos 

municípios e definição da amostragem foi realizada em reunião com a equipe de avaliação de 

impactos da Embrapa. Foram selecionados os municípios de Manacapuru, na comunidade do 

Lago do Santana, onde existe um projeto da junto aos agricultores desenvolvido pela 

Embrapa. A amostragem foi composta de 10 agricultores /criadores, deste total, todos 

familiares, principal característica da agricultura no Estado do Amazonas.  

 

Tabela 12 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 

Produtor 
Familiar Produtor Patronal 

Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 

Manacapuru AM 10 - - - 10 

Total  10 - - - 10 
              Fonte: dados organizados pelos autores, 2015. 
 

 

5. IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

5.1. Alcance da Tecnologia 

 A tecnologia encontra-se difundida nos estados da região norte do Brasil (AC, AM, 

AP, PA, RO e RR). No Estado do Amazonas foi testada/indicada pela Embrapa Amazônia 

Ocidental, principalmente deve à forte demanda sob este tipo de produção no Estado, tanto 

em relação ao consumo quanto à preservação dos recursos naturais da região que sofrem 

grande pressão devido ao uso desordenado. 

 

5.2. Eficiência Tecnológica 

 Entre os indicares que visam avaliar a Eficiência Tecnologia encontram-se o uso de 

insumos agrícolas e recursos; uso de insumos veterinários e matéria prima e outros aspectos. 

Uma tecnologia é eficiente na medida em que possibilita um menor impacto no ecossistema e 

provoca danos mínimos à natureza e ao ser humano. A tabela abaixo mostra aspectos 

relacionados aos coeficientes.  
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Tabela 13 - Eficiência Tecnológica 

Indicadores  Aplica-se 
Sim/Não 

Coeficiente 

5. Eficiência Tecnológica 

     Uso de insumos agrícolas e recursos Sim -4,85 

     Uso de insumos veterinários e matéria-prima Sim -4,35 

     Consumo de energia Sim -9,35 

     Geração própria, aproveitamento e recursos  Sim 1,36 

  

A análise da eficiência tecnológica mostrou um impacto negativo sobre o ambiente 

em relação ao uso de insumos agrícolas e recursos; uso de insumos veterinários e matéria-

prima, alcançaram os respectivos coeficientes de -4,85 e -4,35. Estes índices mostram que os 

produtores que adotaram a tecnologia consideram que houve um aumento no uso de insumos 

em relação à atividade desenvolvida anteriormente. Para alguns, o cenário era de uma 

situação de não uso de insumos porque não desenvolviam a piscicultura, para uma situação 

de uso.  

O componente “consumo de energia (óleo diesel e eletricidade)” teve grande 

influência sobre o índice gerado no impacto sobre a eficiência tecnológica do atual sistema de 

cultivo em relação aos anteriores. No atual sistema os agricultores utilizam bombas d’aguas 

para encher os tanques e repor a água e vaporada ou infiltrada, o que acarretou num índice de 

impacto negativo de -9,35. 

Em relação ao componente “geração própria, aproveitamento e recursos de recursos 

naturais” notou-se que a área necessária para na criação de tambaqui é relativamente melhor 

utilizada com a tecnologia atual e possui o índice positivo de 1,36.  

 

5.3. Conservação Ambiental 

 A conservação ambiental é decorrência de uma relação harmônica entre a tecnologia, 

a atmosfera, a qualidade do solo, a qualidade da água, com a biodiversidade. Abaixo os 

indicadores e índices considerando a adoção da tecnologia. 
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Tabela 14 - Conservação Ambiental 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

1. Conservação Ambiental 

     Atmosfera Sim 0,00 

     Qualidade do solo Sim -2,38 

     Qualidade da água Sim -0,24 

     Biodiversidade sim 0,31 

Recuperação ambiental Sim 0,42 

 

Com relação à “atmosfera” percebeu-se que a tecnologia não gerou emissão de 

poluentes para o ar, sendo que o impacto foi igual a zero para este indicador. 

Mesmo com os relatos de que, o  “solo” passou a ser melhorado devido ao processo 

de adubação e reutilização dos insumos retirados dos tanques, o que encadeou a produção de 

outras culturas, como o pepino, maracujá e mamão,  o índice de impacto para esse 

componente foi negativo (-2,38).  

 Quanto à “qualidade da água” os piscicultores vêm manejando a criação de forma a 

neutralizar os distúrbios causados pelo aumento da demanda bioquímica de oxigênio e pela 

turbidez da água à jusante da criação, o que resultou em um índice de impacto relativamente 

baixo, porém negativo (-0,24). 

 A “biodiversidade” alcançou um índice positivo de 0,31. Isso devido a não 

supressão de áreas de reserva permanente, principalmente ao redor do lago e nas 

propriedades. Essa manutenção está relacionada ao retorno dos tanques e à integração da 

piscicultura com outras atividades na unidade de produção, com consequente manutenção da 

vegetação nativa e corredores de fauna existentes na comunidade. O indicador de recuperação 

ambiental ficou em 0,42.  

 

5.4. Índice de Impacto Ambiental 

A tecnologia propõe maior eficiência na produção de tambaqui com sustentabilidade. 

Para isso, tem sido dada atenção à redução dos impactos ambientais da atividade pelo uso de 

práticas adequadas no manejo, à redução da utilização de corretivos e fertilizantes na água 

para cultivo e utilização de áreas marginais para as atividades agrícolas. Porém, os resultados 

de impacto ambiental da adoção da tecnologia ainda foi negativo, com um índice de -2,93, 

demonstrando a necessidade de se buscar alternativas para melhoria destes indicadores. 
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Tabela 15- Recuperação Ambiental 

 
 

Media Geral  

Índice de Impacto Ambiental -2,93 
               
 

6. AVALIAÇÃO INTEGRADA DOS IMPACTOS 

 

 Os resultados obtidos através do uso do Ambitec permitiram concluir que a tecnologia 

vem contribuindo para geração de impactos relevantes no seu ambiente de adoção. Destaque 

para os impactos sociais, porém, ainda com ampla oportunidade de melhoria nestes 

indicadores.  

Nos aspectos sociais e econômicos, a renda (7,77) se destacou, isso por que a 

tecnologia possibilitou a geração de renda (11,63), maior diversificação (3,73) e o aumento 

do valor da propriedade (7,95), esses indicadores ponderados formaram o índice de impacto 

sobre a renda. Esses índices, no caso da comunidade do Lago do Santana, estão diretamente 

relacionados com os investimentos realizados, como a construção de tanques, com a 

articulação e integração da piscicultura com outros cultivos e a manutenção de outras 

atividades agrícolas na propriedade. 

Com relação ao aspeto Respeito ao consumidor (6,84), o mesmo obteve impacto 

positivo e os principais indicadores que contribuíram para sua formação foram qualidade do 

produto (3,88), bem estar e saúde animal (8,28) e o capital social (8,37). Os entrevistados 

afirmam a percepção de que a adoção da tecnologia permitiu uma maior integração cultural, 

engajamento em movimentos sociais, principalmente em relação aos ligados diretamente as 

políticas públicas da piscicultura e, consequente, captação de demandas para a melhoria da 

atividade e do produto. 

Na dimensão ambiental, verificou-se que o maior impacto negativo foi no aspecto 

“eficiência tecnológica”, onde há o aumento da utilização de recursos químicos e 

tecnológicos, principalmente os necessários para manutenção dos tanques, como: insumos 

agrícolas e recursos (-4,85), veterinários e matérias-primas (4,35) e o uso de energia (-9,35). 

O aumento na utilização de insumos e energia, ao mesmo tempo em que impacta 

moderadamente de forma negativa na dimensão ambiental, viabiliza a atividade, com reflexos 

extremamente positivos na dimensão social como trabalho, renda e outros indicadores. A 

observação e atenção aos indicadores e índices negativos na avaliação tem a função de, caso 
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persistam, desencadear medidas de mitigação e recuperação de possíveis danos ao ambiente 

ou ao homem.  

De maneira geral, a tecnologia de criação de Tambaqui em tanque escavado, com 

base em dados levantados, evidenciou seu potencial em contribuir para o desenvolvimento 

agrícola e rural nas comunidades rurais do Amazonas. 
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