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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título 
 
Aeração na produção intensiva de tambaqui em tanques escavados 
 
1.2. Eixos de Impacto do VI Plano Diretor da Embrapa 
Indique em qual eixo de impacto do VI PDE se enquadra a tecnologia avaliada: 

 
Eixo de Impacto do VI PDE 

x Avanços na Busca da Sustentabilidade Agropecuária 
 Inserção Estratégica do Brasil na Bioeconomia 
 Suporte à Melhoria e Formulação de Políticas Públicas 
 Inserção Produtiva e Redução da Pobreza Rural 
 Posicionamento da Embrapa na Fronteira do Conhecimento 
 Não se aplica 

 
1.3. Descrição Sucinta  

O aumento do volume de peixe criado em cativeiro tornou-se possível com a utilização de 

um conjunto de tecnologias de produção, entre elas a aeração. O sistema de aeração no cultivo de 

de peixes já é usado em outros países do mundo. A Embrapa Amazônia Ocidental pesquisa, adapta 

e ajusta o sistema para o cultivo de peixes nativos da região amazônica, especialmente o 

tambaqui, que é o peixe mais consumido pela população do Amazonas. Essa tecnologia gerou uma 

inovação no processo produtivo do tambaqui, aumentando muito a produtividade da atividade. A 

inovação permitiu o aumento da produtividade, já que possibilita suportar uma biomassa maior de 

animais no tanque. A aeração melhora a qualidade da água em termos de oxigênio e aumenta o 

bem-estar dos animais, porque reduz a variação no nível de oxigênio ao longo do dia, entre outros 

fatores. Para Kubitza (2008, p. 27), os principais benefícios da aeração são:  

Proporciona segurança na criação, pois impede a ocorrência de déficits de oxigênio 
capazes de causar mortalidade dos peixes; possibilita o aumento na produtividade 
de um empreendimento aquícola, por possibilitar o suporte de uma biomassa maior 
de peixes nas unidades de cultivo; pelo fato de assegurar melhor qualidade da água, 
a aeração melhora o desempenho produtivo dos animais (mensurado através do 
ganho de peso e da conversão alimentar). Sob condições ambientais adequadas, os 
peixes apresentam melhor condição de saúde e menor mortalidade durante a 
criação. Pelos benefícios expostos anteriormente, a aeração bem aplicada 
possibilita reduzir o custo de produção e evitar desnecessárias perdas de peixes por 
déficits de oxigênio. 
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Em 2013 a Embrapa Amazônia Ocidental disponibilizou a tecnologia de utilização de 

aeração na produção intensiva de tambaqui em tanque escavado. Essa tecnologia permite ao 

piscicultor implementar em sua propriedade um sistema de cultivo intensivo para a criação de 

tambaqui, o que permite a ampliação da produção sem avançar sobre os peixes nativos, e em 

novas áreas florestais aumenta a disponibilidade de tambaqui considerando as restrições das leis 

ambientais vigentes, tendo como consequência as dificuldades de licenciamento ambiental para a 

construção de novas estruturas de produção em propriedades rurais do estado. 

A utilização do aerador permite viabilizar maior densidade de estocagem e de biomassa 

final. O sistema garante uma produção no mínimo três vezes superior à média do estado do 

Amazonas. A utilização da tecnologia contribui para um salto na produtividade, que passou de 

11,80 t/ha em 2010, para 25,40 t em 2018, segundo dados da Secretaria de Pesca e Aquicultura do 

Amazonas (Sepa)1. A produção de tambaqui em tanque escavado representava 92% do total do 

pescado produzido no Amazonas.  

Para Crescêncio (2017), as vantagens da produção intensiva com a utilização de aeração 

são: maior produção por hectare/ano; maior lucro por área; melhor utilização de mão de obra; 

maior segurança no investimento; redução da necessidade de desmatamento; não geração de 

efluente; e as instalações ficam fora de Área de Preservação Permanente (APP). 

Estima-se que a utilização da aeração no cultivo de tambaqui no Amazonas é feita por 

aproximadamente 30% dos piscicultores do estado. A limitação no uso de aeradores pelos 

piscicultores deve-se a fatores como a precariedade da qualidade da energia elétrica em muitas 

comunidades, o custo dos equipamentos e a descapitalização de muitos agricultores na zona rural 

do Amazonas, já que a utilização ideal da tecnologia exige quatro a cinco aeradores de 1,5 CV /ha 

e 7.000 peixes/ha (CRESCÊNCIO, 2017).  

Portanto, a produção de tambaqui com a utilização dos aeradores permite maior 

produtividade sem a necessidade de construção de novos tanques, ou seja, sem expansões para 

novas áreas para produção. O sistema é economicamente viável, agrega sustentabilidade 

ambiental e representa uma ótima oportunidade de geração de alimento e renda no Amazonas. 

 

 

 

                                            
1 Informação divulgada no Jornal A Crítica em 14 de abril de 2019. Disponível em:  
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/estado-do-am-importa-58-do-pescado-que-consome-por-ano-
aponta-sepa. Acesso em 20 nov. 2019. 
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1.4. Ano de início da geração da tecnologia: 2010 
 
1.5. Ano de lançamento: 2013 

 
1.6. Ano de início da adoção:  2014 

 
  1.7. Abrangência da adoção: 
Selecione os Estados onde a tecnologia selecionada está sendo adotada: 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 
AL  AC x DF  ES  PR  
BA  AM x GO  MG  RS  
CE  AP  MS  RJ  SC  
MA  PA  MT  SP   
PB  RO x  
PE  RR x 
PI  TO x 
RN   
SE  

 
1.8. Beneficiários 

 Os maiores beneficiários de forma direta são os piscicultores com nível de capitalização 

mais elevado e que se dedicam à criação de tambaqui com o principal propósito de 

comercialização da produção; empresários que investem no desenvolvimento de cultivos de 

tambaqui; além de agricultores que têm a piscicultura como complemento de renda e utilizam 

a aeração como “aeração de emergência, mas não para intensificar a produção”2, que 

trabalham no ramal da criação de tambaqui. Todavia, os impactos são sentidos em outros elos 

da cadeia produtiva, como: criadores de alevinos, fornecedores de insumos agrícolas, 

comerciantes das redes de varejo e feirantes, além dos consumidores que adquirem o 

tambaqui. Com base em dados fornecidos pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e 

Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), estima-se que há no Amazonas 

aproximadmente 640 piscicultores que produzem com aeração.  

 A indústria produtora do equipamento de aeração e as lojas que comercializam produtos 

agropecuários também são beneficiárias da tecnologia.  

Estimativas dão conta de que o consumo per capita de peixe, em Manaus, AM, é de 35 kg 

por ano e, considerando que a população de Manaus é de 2.182,763 milhões de habitantes, 

presume-se que há uma grande demanda de tambaqui na capital do estado, o que indica uma 

grande oportunidade aos piscicultores amazonenses.  

                                            
2 Informações de Claudio U. Izel, ex-pesquisador da Embrapa, durante apresentação da tecnologia em 2003. Disponível 
em http://www.amazoniadagente.com.br/tecnologia-desenvolvida-no-amazonas-pode-triplicar-producao-de-peixe/. 



5 
 

 

 

Portanto, pode-se dizer que a tecnologia impacta em diversos segmentos sociais e 

econômicos da sociedade amazonense, apresentando-se como um indutor do desenvolvimento 

da produção e das propriedades dedicadas à criação de tambaqui em escala comercial. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
 

Os impactos na cadeia produtiva são visíveis em diversos setores. No setor produtivo, 

conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2019), a produção em 

Manacapuru passou de 420, em 2014, para 600 t, em 2018; em Iranduba, no mesmo período, 

saltou de 700 para 810 t; e em Presidente Figueiredo ocorreu uma redução na produção, que 

passou de 600 para 225,5 t no período de 2014 a 2018. Não se identificou, ainda, o motivo. De 

modo geral há um crescimento da produção de tambaqui no estado do Amazonas. A produção dos 

três municípios citados representa 27% da produção total do Amazonas, estimada em 6.075 t 

(CIEAM, 2019). 

O setor de produção de alevinos também é beneficiado com o crescimento da produção. 

No estado existem 17 unidades de produção de alevinos localizadas em diversos municípios. O 

setor da indústria de rações, por sua vez, vem crescendo ao longo dos últimos anos. Dados do 

Instituto Superior de Administração e Economia ISAE/Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) (2003, p. 4) mostram um crescimento das 

unidades de produção de rações: “...existe hoje no estado produção suficiente de ração para 

atender a demanda”. 

Identifica-se um aumento no consumo de insumos (adubos, calcário e outros) demandados 

pelos piscicultores, que contribuem para o fortalecimento do comércio do setor e também de 

maquinários e equipamentos (aeradores, distribuidores de insumos, etc.), com subsídios do 

estado. 

 

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 
 

                                                                                                                                                 
Acesso em 22 dez. 2019. 
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 O cálculo econômico leva em consideração a renda, a expansão da área com o uso de nova 

tecnologia e os benefícios econômicos. São considerados os fatores relacionados ao desempenho 

e à remuneração dos diversos fatores econômicos envolvidos na cultura. 

A Tabela C mostra a evolução da renda sem o uso da tecnologia (produção tradicional) e a 

renda proporcionada com o uso da tecnologia, assim como a expansão da área com o uso da 

referida tecnologia. A última coluna ilustra os benefícios econômicos decorrentes da utilização da 

tecnologia. 

3.1.1. Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade Se aplica: sim (   )   não ( x ) 
 
Tabela A. Benefícios econômicos por incremento de produtividade (2010/2019). 

Ano 

Rendimento 
anterior/ 

UM  

Rendimento 
atual/ 

UM  

Preço 
unitário 
R$/UM  

Custo 
adicional 
R$/UM  

Ganho 
unitário  
R$/UM 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho 
líquido 

Embrapa 
R$/UM  

Área de 
adoção 

Benefício 
econômico 

(A) (B) (C) (D) E=[(B-A) x C]-D (F) G=(E x F) (H) I=(G x H) 

2009 0,00 0% 0,00 0,00 
2010 0,00 0% 0,00 0,00 
2011 0,00 0% 0,00 0,00 
2012 0,00 0% 0,00 0,00 
2013 0,00 0% 0,00 0,00 
2014     0,00 0% 0,00  0,00 
2015     0,00 0% 0,00  0,00 
2016     0,00 0% 0,00  0,00 
2017     0,00 0% 0,00  0,00 
2018     0,00 0% 0,00  0,00 
2019     0,00 0% 0,00  0,00 

 
3.1.2. Tipo de Impacto: Redução de Custos Se aplica: sim (   )   não ( x ) 
 
Tabela B. Benefícios econômicos por redução de custos (2010/2019). 

Ano 

Custo 
anterior 
Kg/UM 

Custo 
atual 

Kg/UM 

Economia 
obtida  
R$/UM 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho líquido 
Embrapa  
R$/UM  

Área de 
Adoção 

Benefício 
econômico  

(A) (B) C=(A-B) (D) E=(C x D) (F) G1=(E x F) 

2009 0,00 0% 0,00 0,00 
2010 0,00 0% 0,00 0,00 
2011 0,00 0% 0,00 0,00 
2012 0,00 0% 0,00 0,00 
2013 0,00 0% 0,00 0,00 
2014   0,00 0% 0,00  0,00 
2015   0,00 0% 0,00  0,00 
2016   0,00 0% 0,00  0,00 
2017   0,00 0% 0,00  0,00 
2018        
2019   0,00 0% 0,00  0,00 
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3.1.3. Tipo de Impacto: Expansão da Produção em Novas Áreas Se aplica: sim ( x )   não (   ) 

 
Tabela C. Benefícios econômicos devido à expansão da produção (2014/2019). 

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  
adoção 

Benefício  
econômico  

(A) (B) C=(B-A) (D) E=(C x D) (F) G=(E x F) 
2014 3.000,00 18.000,00 15.000,00 70% 10.500,00 30 315.000,00 
2015 3.000,00 18.000,00 15.000,00 70% 10.500,00 150 1.575.000,00 
2016 3.000,00 18.000,00 15.000,00 70% 10.500,00 358 3.759.000,00 
2017 3.000,00 18.000,00 15.000,00 70% 10.500,00 320 3.360.000,00 
2018 3.000,00 18.000,00 15.000,00 70% 10.500,00 450 4.725.000,00 
2019 3.000,00 18.000,00 15.000,00 70% 10.500,00 380 3.990.000,00 

 
3.1.4. Tipo de Impacto: Agregação de Valor  Se aplica: sim (   )   não ( x ) 

 
Tabela D. Benefícios econômicos devido à agregação de valor (2009/2019). 

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  
adoção 

Benefício  
econômico  

(A) (B) C= (B-A) (D) E= (C x D) (F) G= (E x F) 

2009 0,00 0% 0,00 0,00 
2010 0,00 0% 0,00 0,00 
2011 0,00 0% 0,00 0,00 
2012 0,00 0% 0,00 0,00 
2013 0,00 0% 0,00 0,00 
2014   0,00 0% 0,00  0,00 
2015   0,00 0% 0,00  0,00 
2016   0,00 0% 0,00  0,00 
2017   0,00 0% 0,00  0,00 
2018   0,00 0% 0,00  0,00 
2019   0,00 0% 0,00  0,00 

 
 
 
3.1.5. Análise dos impactos econômicos 

 

         Os impactos econômicos decorrentes da introdução tecnológica no cultivo da produção 

intensiva de tambaqui em tanques escavados com o uso da aeração no estado do Amazonas têm 

como base o ano de 2014, que marca o início da adoção. Os dados da Tabela C evidenciam 

incremento na renda de R$ 15.000,00 por hectare no primeiro ano de inserção tecnológica. 

Quando comparado ao faturamento anterior, representa ganho percentual de 500%, 

estabilizando-se no patamar de renda média atual de R$18.000,00 no período de 2014 a 2019, o 
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que representa um ganho anual significativo, se comparado à renda adquirida anteriormente ao 

uso da tecnologia.  

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

e de dados coletados em campo. De 2004, ano do início da adoção da tecnologia, até 2019, houve 

um crescimento exponencial de mais 1.000% de área cultivada com a tecnologia no Amazonas. 

 
3.2. Custos da Tecnologia 
 
3.2.1. Estimativa dos Custos 
 

A Tabela E apresenta os componentes e o custo total da geração da tecnologia, desde sua 

origem (2010) até o ano de 2019. A expansão do uso da tecnologia tende a diluir esses custos ao 

longo do tempo. O custo de transferência tecnológica (penúltima coluna) é atualizado pelo Índice 

Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV).    

 

Tabela E. Estimativa dos custos (2010/2019). 

Ano Custos de pessoal 
Custeio de 
pesquisa 

Depreciação de 
capital 

Custos de 
administração 

Custos de 
transferência 
tecnológica 

Total 

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 4.234,97 25.990,74 77.316,10 
2012 40.363,19 0,00 2.018,16 4.517,51 28.098,59 74.997,45 
2013 36.326,87 0,00 1.816,34 4.719,90 29.649,63 72.512,74 
2014 32.694,19 0,00 1.634,71 4.860,76 30.770,39 69.960,05 
2015 29.424,77 0,00 1.471,24 5.330,11 34.062,82 70.288,93 
2016 26.482,29 0,00 1.324,11 5.674,90 36.508,53 69.989,83 
2017 23.834,06 0,00 1.191,70 5.678,03 36.661,86 67.365,66 
2018 21.450,66 0,00 1.072,53 6.050,61 39.264,86 67.838,66 
2019 19.305,59 0,00 965,28 6.379,07 41.561,85 68.211,79 

 
3.2.2. Análise dos Custos 
 
 A estrutura de custos da geração da tecnologia, apresentada na Tabela E, evidencia que há, 

inicialmente, um investimento mais representativo em custo de pessoal 61,40% e em custos de 

transferência tecnológica 30,50%, enquanto os custos de administração e depreciação de capital 

são responsáveis pelos demais 8,10% do custo total. Como informado na parte introdutória, a 

tecnologia usada não foi gerada pela Unidade. A Embrapa Amazônia Ocidental fez pesquisa e 

estudos de adaptação dessa tecnologia para o cultivo de espécies nativas do Amazonas, 

principalmente do tambaqui, com aeração. Considerando esse aspecto, os custos da pesquisa de 

validação/adaptação para a região foram alocados para os custos de transferência, que em razão 

da demanda vem crescendo em 125% ao longo do tempo.  
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3.3. Análises de rentabilidade 
 

Na análise de viabilidade econômico-financeira foram adotados os seguintes indicadores 

para avaliar a tecnologia objeto deste estudo: valor presente líquido (VPL), taxa interna de retorno 

(TIR) e relação benefício-custo (Rb/c). A Tabela 3.3.1, a seguir, ilustra a memória de cálculo da 

análise de rentabilidade do investimento. Por meio dela é possível verificar o fluxo financeiro da 

geração e uso da tecnologia objeto da análise. 

Tabela 3.3.1. Fluxo de caixa e indicadores econômicos.         

Receita Custo BNL Receita Custo BNL

2010 0 0,00 81.159,73 -81.159,73 1,00 0,00 81.159,73 -81.159,73

2011 1 0,00 77.316,11 -77.316,11 0,93 0,00 72.258,05 -72.258,05

2012 2 0,00 74.997,46 -74.997,46 0,87 0,00 65.505,69 -65.505,69

2013 3 0,00 72.512,75 -72.512,75 0,82 0,00 59.192,00 -59.192,00

2014 4 315.000,00 69.960,05 245.039,95 0,76 240.311,99 53.372,19 186.939,80

2015 5 1.575.000,00 70.288,94 1.504.711,06 0,71 1.122.953,23 50.115,04 1.072.838,19

2016 6 3.759.000,00 69.989,84 3.689.010,16 0,67 2.504.780,42 46.637,19 2.458.143,23

2017 7 3.360.000,00 67.365,67 3.292.634,33 0,62 2.092.439,13 41.951,95 2.050.487,18

2018 8 4.725.000,00 67.838,66 4.657.161,34 0,58 2.749.993,02 39.482,72 2.710.510,30

2019 9 3.990.000,00 68.211,80 3.921.788,20 0,54 2.170.295,63 37.102,70 2.133.192,93

10.333.996,18

105,71%

∑ 10.880.773,43 546.777,25

19,90Relação Benefício-Custo =

Ano
Fluxo Nominal

Fatualização
Fluxo Nominal Atualizado

Valor Presente Líquido =

Taxa Interna de Retorno =

 
  

 

Tabela 3.3.2. Análises de rentabilidade – Taxa interna de retorno (TIR), relação benefício/custo 
(B/C) e valor presente líquido (VPL). 

Taxa interna de retorno 
TIR 

Relação benefício/custo 
B/C  

Valor presente líquido 
VPL  

1 0 5 , 7 1  19,20 R$ 10.333.996,18 

 
Neste estudo, sob a ótica de longo prazo, na análise de viabilidade, com abordagem do 

investimento, todos os indicadores apresentaram valores que demonstram que o sistema 

pesquisado é viável, considerando os pressupostos estabelecidos. Valor presente líquido, 

estimado em R$ 10.333.996,18, apresenta valores muito acima do valor de referência (R$ 0,00). O 

índice de relação benefício-custo (Rb/c), de 19,20, também foi muito superior ao valor de 

referência (1,00); aplicado, obtém-se um retorno líquido de R$18,20, demonstrando o retorno do 

capital integralizado no projeto. 

A taxa interna de retorno indica retornos médios anuais de cerca de 105,71% para os 

valores investidos, reiterando a elevada viabilidade econômica do sistema produtivo, 

considerando-se 7% da TMA como custo de oportunidade de capital. 
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Esses 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 alto investimento, considera-se que este foi compensado pelo 

retorno que vem trazendo à sociedade, principalmente para os beneficiários diretos, que são os 

produtores da tecnologia de produção intensiva de tambaqui em tanques escavados com o uso do 

aerador. 

Por fim, os indicadores e os resultados obtidos mostram, com clareza, a importância dessa 

consolidada tecnologia e sua relevante contribuição à dinâmica do desenvolvimento econômico. 

Este estudo reflete o cenário de um sistema de cultivo em potencial e deverá ser, no futuro, 

complementado com novos estudos. Nesse sentido, a Embrapa Amazônia Ocidental acredita estar 

contribuindo para o conhecimento e o fortalecimento do setor de piscicultura do estado do 

Amazonas, uma vez que os resultados econômicos indicam a importância dessa atividade. 

 

4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS – 
AMBITEC-AGRO 
 
4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos 
 
Tabela 4.1.1. Impactos ecológicos – Aspecto eficiência tecnológica. 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

1. Mudança no uso direto da terra Sim 3,70 0,00 3,70 
2. Mudança no uso indireto da terra Sim 1,88 0,00 1,88 
3. Consumo de água Sim -1,75 0,00 -1,75 
4. Uso de insumos agrícolas  Sim -4,50 0,00 -4,50 
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas Sim -4,50 0,00 -4,50 
6. Consumo de energia Sim -11,25 0,00 -11,25 
7. Geração própria, aproveitamento, reúso e autonomia Sim 0,40 0,00 0,40 
8. Emissões à atmosfera Sim -2,30 0,00 -2,30 
9. Qualidade do solo Sim 0,00 0,00 0,00 
10. Qualidade da água Sim 0,00 0,00 0,00 
11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental Sim 2,85 0,00 2,85 
* Tipo 1 – Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Produtor patronal (médio e grande, comercial). 
 

Os indicadores expostos na Tabela 4.1.1 apresentam os coeficientes de impacto referentes 

ao aspecto eficiência tecnológica: mudança no uso direto da terra (3,70), mudança no uso indireto 

da terra (1,88), consumo da água (-1,75), como também o uso de insumo agrícola (-4,50), uso de 

insumos veterinários e matérias-primas (-5,50), e consumo de energia (-11,25). Os quatro 

indicadores mostram que o piscicultor que utiliza a aeração apresenta maior foco na atividade de 

criação de tambaqui, com aproveitamento das outras atividades ou possibilidade presente na 

propriedade, na chamada biodiversidade produtiva. O consumo de energia é elevado, produzindo 

um efeito negativo no sistema, porém garante um aumento da densidade de estocagem nos 
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tanques. Consequentemente há maior utilização de insumos agrícolas (-4,50) e de matéria-prima 

(-4,50), principalmente ração. 

   O indicador geração própria, aproveitamento, reúso e autonomia apresentou coeficiente 

positivo de 0,40. Apesar de positivo, esse indicador evidencia a necessidade de integração de 

atividade e que a geração própria, o aproveitamento, reúso, em vista de maior autonomia da 

unidade produtiva, ainda é um processo distante e que precisa ser aperfeiçoado. 

 No que se refere ao aspecto qualidade ambiental, os indicadores relacionados, como a 

qualidade da água e solo, permaneceram inalterados. Já emissão à atmosfera, 2,30, mostrou o 

aumento da utilização de máquinas a combustível fóssil. O indicador conservação da 

biodiversidade e recuperação ambiental apresentou índice positivo de 2,85. Tal coeficiente mostra 

a manutenção e conservação das áreas de reservas florestais dentro da propriedade.  

4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impactos 
 
Tabela 4.2.1. Impactos socioambientais – Aspecto respeito ao consumidor. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

12. Qualidade do produto Sim 4,50 0,00 4,50 
13. Capital social Sim 3,98 0,00 3,98 
14. Bem-estar e saúde animal  Sim 10,18 0,00 10,18 
* Tipo 1 – Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Produtor patronal (médio e grande, comercial). 
 

 Os índices relacionados ao aspecto respeito ao consumidor demonstraram que houve 

avanço quanto à preocupação da qualidade do produto, exigindo cuidados relacionados ao 

processo de despesca e comercialização da produção. O indicador de qualidade do produto ficou 

em 4,50. 

A participação dos agricultores em associação e organizações bem como a integração entre 

produtores aparecem como fatores importantes, produzindo um indicador de capital social de 

3,98, revelando que os piscicultores têm na organização um fator essencial para o 

desenvolvimento da atividade. 

O critério bem-estar e saúde animal aparece com média de 10,18, o que é explicado pela 

utilização da areação na produção, tecnologia que possibilita o aumento da quantidade de 

oxigênio da água e a circulação de substâncias essenciais para o desenvolvimento do cultivo de 

tambaqui. 

 

 

Tabela 4.2.2. Impactos socioambientais – Aspecto trabalho/emprego. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

15. Capacitação Sim 6,68 0,00 6,68 
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16. Qualificação e oferta de trabalho  Sim 1,85 0,00 1,85 
17. Qualidade do emprego/ocupação Sim 3,33 0,00 3,33 
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa 
entre gêneros, gerações e etnias 

Sim 
7,50 0,00 7,50 

* Tipo 1 – Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Produtor patronal (médio e grande, comercial). 
 

 Na Tabela 4.2.2 estão relacionados quatro indicadores que compõem o aspecto 

trabalho/emprego: a capacitação, a qualidade e oferta de trabalho, a qualidade 

emprego/ocupação e oportunidade, emancipação e recompensa equitativa entre gêneros, raças e 

etnias. Esses indicadores alcançaram o coeficiente de impactos positivos de 6,68; 1,85; 3,33; e 7,50 

respectivamente, em uma escala que pode variar de -15 a +15. Esses indicadores significam que os 

piscicultores participam de capacitação de curta duração oferecida pela Embrapa, pelo Idam, 

Senar e por outros órgãos de capacitação, o que possibilita informações básicas e necessárias à 

utilização da tecnologia. Em relação a oferta de trabalho, a pesquisa de campo mostrou que a 

tecnologia não aumentou de forma significativa a demanda por mão de obra. Nas propriedades 

visitadas, há oferta de trabalho temporário, com contratação de diaristas para a realização de 

atividades de limpeza, manejo e despesca dos tanques. Poucos estabelecimentos contratam 

trabalhadores permanentes, com carteira assinada, para auxiliar na criação de tambaqui e para o 

gerenciamento da propriedade. 

Quanto à qualidade do emprego, há maior atenção para fatores relacionados a utilização 

de proteção, como também a garantia de auxílios alimentação, transporte e direitos sociais. Os 

familiares envolvidos no cultivo de tambaqui são valorizados e passam a desenvolver a atividade 

como oportunidade de emancipação, ou seja, mulheres e jovens passam a ser recompensados 

pelo trabalho que realizam como também têm suas opiniões e propostas valorizadas durante o 

processo de cultivo do tambaqui. Esse critério alcançou a média de 7,50. 

  

Tabela 4.2.3. Impactos socioambientais – Aspecto renda. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

19. Geração de renda do estabelecimento Sim 14,50 0,00 14,50 
20. Valor da propriedade  Sim 11,65 0,00 11,65 
* Tipo 1 – Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Produtor patronal (médio e grande, comercial). 
 

 A renda é, sem dúvida, o conjunto de indicadores que apresenta maiores impactos a partir 

da adoção da tecnologia recomendada pela Embrapa, visível na Tabela 4.2.3. A geração de renda 

do estabelecimento alcançou coeficiente 14,50, impacto positivo elevado.   

 O investimento em novas tecnologias e maior aproveitamento da propriedade, com a 

construção de nova infraestrutura, indicam uma valorização cada vez maior da propriedade. Esse 
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investimento fica evidente no indicador valor da propriedade, que apresentou coeficiente de 

impacto positivo de 11,65. 

   
 
Tabela 4.2.4. Impactos socioambientais – Aspecto saúde. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

21. Segurança e saúde ocupacional Sim -1,55 0,00 -1,55 
22. Segurança alimentar Sim 5,55 0,00 5,55 
* Tipo 1 – Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Produtor patronal (médio e grande, comercial). 

 
Na unidade em que se utiliza a aeração como fator primordial para o cultivo de tambaqui 

ainda é um grande desafio o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e os cuidados com 

segurança e saúde. Sendo assim, esse critério alcança a média de -1,55, que mostra o desafio de 

ampliar a proteção e o cuidado durante o processo de manejo dos cultivos de tambaqui que 

utilizam o sistema de aeração. 

 Em relação à segurança alimentar, a média é de 5,55. Esse índice evidencia que a adoção 

da tecnologia está contribuindo para a diversificação e o acesso à alimentação, tanto dos 

piscicultores e suas famílias como da comunidade e da sociedade amazonense.  

 
Tabela 4.2.5. Impactos socioambientais – Aspecto gestão e administração. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

23. Dedicação e perfil do responsável Sim 9,60 0,00 9,06 
24. Condição de comercialização Sim 7,15 0,00 9,18 
25. Disposição de resíduos  Sim 6,75 0,00 4,00 
26. Gestão de insumos químicos Sim 0,00 0,00 0,00 
27. Relacionamento institucional Sim 9,08 0,00 8,76 
*Tipo 1 – Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Produtor patronal (médio e grande, comercial). 
 
 

A Tabela 4.2.5 apresenta os indicadores que compõem o aspecto gestão e administração. O 

indicador dedicação e perfil do responsável atingiu coeficiente positivo de 9,06. Tal coeficiente 

sinaliza que os avanços decorrentes do cultivo de tambaqui exigem cada vez mais a presença e 

dedicação dos responsáveis, o que indica a viabilidade da atividade.  

 Quanto à condição de comercialização, o coeficiente de impacto foi de 9,18, tornando-se 

evidente que há uma ação de melhoramento do processo de despesca, armazenamento e 

transporte da produção e, portanto, a garantia de um produto em condição de ser comercializado 

e consumido pela população. 

 A disposição de resíduos e a gestão de insumos químicos permaneceram inalterados, já 

que os agricultores fazem a opção pela não utilização de insumos químicos. 
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 O indicador relacionamento institucional apresentou coeficiente de impacto positivo igual 

a 8,76. Esse coeficiente evidencia a articulação e a constante interação entre os piscicultores e as 

instituições públicas, como a Secretaria Estadual de Produção, o Idam, a Afeam e Embrapa, 

instituições que dão suporte aos processos produtivos, orientação técnicas e que muitas vezes 

facilitam o processo de comercialização.  

4.3. Índice de Impacto Socioambiental 
Tabela 4.3.1. Análise dos resultados. 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 
2,53  2,53 

*Tipo 1 – Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 – Produtor patronal (médio e grande, comercial). 
 

 O índice de impacto socioambiental alcançou média de 2,53. Esse índice mostra que a 

tecnologia tem contribuído para o desenvolvimento socioambiental das unidades que se dedicam 

à produção de tambaqui com a utilização de aeradores no estado do Amazonas. Pode-se dizer que 

a utilização é positiva no aspecto econômico (índice de impacto 8,98), social (índice de impacto 

4,58) ou ambiental (índice de impacto - 1,08). A tecnologia permite um avanço em múltiplas 

dimensões capazes de possibilitar ao piscicultor ampliar sua produção de forma sustentável. 

 
4.4. Impactos sobre o Emprego 
 

Calculou-se o impacto da tecnologia com base no fator de geração de emprego utilizado 

por Moraes e Silva (2019). Com base nessa metodologia, nas informações coletadas dos 

piscicultores e pesquisadores estima-se que cada hectare com tecnologia corresponde a 0,20 

postos de trabalho (fator de geração de empregos). Nesse sentido, os números presentes na 

Tabela 4.4.1 mostram que, em 2019, a área adicional com a tecnologia foi de 380 hectares e gerou 

76 empregos.  

Tabela 4.4.1. Número de empregos gerados (Exemplo – 2009/2018). 

Ano 
Emprego adicional por 

unidade de área 
Área  

adicional Não se aplica 
Quantidade de  

emprego gerado 
 (A) (B)  C= (AXB) 

2014 0,20 30  6 
2015 0,20 150  30 
2016 0,20 358  72 
2017 0,20 320  64 
2018 0,20 450  90 
2019 0,20 380  76 

 
5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

A avaliação dos impactos do desenvolvimento institucional, realizado com base no modelo 

de avaliação desenvolvido pela Embrapa Meio Ambiente, o Ambitec-Agro, produziu um conjunto 
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de indicadores e componentes envolvendo quatro aspectos de caracterização da dimensão de 

impacto do desenvolvimento institucional: capacidade relacional, capacidade científico-

tecnológica, capacidade organizacional e produtos de P&D. 

 
5.1. Capacidade relacional 
 

A capacidade relacional diz respeito à contribuição do projeto de desenvolvimento 

tecnológico agropecuário para ampliação e diversificação da rede de relacionamento científico da 

equipe, inclusive quanto ao referencial conceitual e metodológico. Os critérios de capacidade 

relacional são: relações de equipe/rede de pesquisa e relações com interlocutores. 

 
Tabela 5.1.1. Impactos na capacidade relacional – Aspecto relações de equipe/rede de pesquisa. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

1. Diversidade de especialidades  0,6 0,6 0,6 
2. Interdisciplinaridade (coautorias)  0,4 0,4 0,4 
3. Know-who  0,6 0,6 0,6 
4. Grupos de estudo  0,0 0,0 0,0 
5. Eventos científicos  0,0 0,0 0,0 
6. Adoção metodológica  3,0 3,0 3,0 
Relação de equipe/rede de pesquisa   4,60 4,60 4,60 
*Tipo 1 – Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto. 
 

Nesses aspectos, de modo específico, os impactos na capacidade relacional mostram que o 

desenvolvimento da tecnologia possibilitou o seguinte alcance de médias: diversidade de 

especialidade (0,6), interdisciplinaridade (0,4), know-who (0,6), grupo de estudo (0,0), eventos 

científicos (0,0); adoção e metodologia (3,0). Esse número gera um indicador de relação de 

equipe/rede de pesquisa de 4,6 positivos. 

As médias positivas evidenciam que o desenvolvimento da tecnologia fortaleceu a relação 

entre os pesquisadores na unidade e com os piscicultores. Tal aspecto ampliou a troca de 

informações e consequentemente a disseminação do conhecimento gerado. 

Tabela 5.1.2. Impactos na capacidade relacional – Aspecto relações com interlocutores. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

7. Diversidade  1,5 1,5 1,5 
8. Interatividade  3,0 3,0 3,0 
9. Know-who  0,6 0,6 0,6 
10. Fontes de recursos  1,2 1,2 1,2 
11. Redes comunitárias  1,2 1,2 1,2 
12. Inserção no mercado  1,2 1,2 1,2 
Relações com interlocutores  8,70 8,70 8,70 
*Tipo 1 – Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto. 
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 O indicador relações com interlocutores (8,70), com critérios diversidade (1,5), 

interatividade (3,0), know-who (0,6), fontes de recursos (1,2), redes comunitárias (1,2) e inserção 

do mercado (1,2), mostra que a tecnologia atendeu a uma demanda da sociedade amazonense, 

essencialmente dos agricultores que tem na piscicultura uma alternativa de geração de renda.  

5.2. Capacidade científica e tecnológica 
 

O impacto na capacidade científica e tecnológica está relacionado à capacidade instalada 

de infraestrutura e instrumental metodológico, e também às contribuições do projeto de 

desenvolvimento tecnológico para captação de recursos e a execução de aquisições instrumentais 

e pessoais. Os critérios de capacidade científica e tecnológica são: instalações (métodos e meios) e 

recursos do projeto (captação e execução). 

 
Tabela 5.2.1. Impactos na capacidade científica e tecnológica – Aspecto instalações. 

Critérios 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

13. Infraestrutura institucional  1,2 1,2 1,2 
14. Infraestrutura operacional  0,4 0,4 0,4 
15. Instrumental operacional  1,2 1,2 1,2 
16. Instrumental bibliográfico  1,2 1,2 1,2 
17. Informatização  0,0 0,0 0,0 
18. Compartilhamento da infraestrutura  0,0 0,0 0,0 
Aspecto instalações (métodos e meios)   4,0 4,0 4,0 
*Tipo 1 – Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto. 

 
 O aspecto instalações (4,0) foi composto por infraestrutura institucional (1,2), 

infraestrutura operacional (0,4), instrumental operacional (1,2), instrumento bibliográfico (0,0), 

informatização (0,0) e compartilhamento da infraestrutura (0,0). As médias evidenciam que houve 

disponibilização de instalações condizentes com as demandas necessárias para o alcance do 

produto tecnológico. 

Tabela 5.2.2. Impactos na capacidade científica e tecnológica – Aspecto recursos do projeto. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

19. Infraestrutura (ampliação) Sim 0,0 0,0 0,0 
20. Instrumental (ampliação) Sim 0,0 0,0 0,0 
21. Instrumental bibliográfico (aquisição) Sim 1,2 1,2 1,2 
22. Contratações  Sim 1,2 1,2 1,2 
23. Custeios Sim  1,2 1,2 1,2 
Recursos do projeto (captação e execução)  3,60 3,60 3,60 
*Tipo 1 – Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto. 
 
 Os valores apresentados acima mostram que o desenvolvimento da pesquisa impacta 

diretamente em ampliação da infraestrutura (0,0), aquisição de instrumental bibliográfico (1,2), 
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contratações (1,2) e custeios (1,2). A média de 3,60 evidencia que a pesquisa ampliou a 

disponibilidade de recursos necessários do produto tecnológico.  

 
5.3. Capacidade organizacional 
 

O aspecto da capacidade organizacional permite verificar as contribuições do projeto de 

desenvolvimento tecnológico para otimizar os mecanismos de aprendizagem e compartilhamento 

de capacidade entre os membros de rede, bem como para a consequente operacionalização das 

atividades de pesquisa, incluindo a transferência de resultados. Os critérios que integram esse 

aspecto são: equipe/rede de pesquisa e transferência/extensão. 

Tabela 5.3.1. Impactos na capacidade organizacional – Aspecto equipe/rede de pesquisa. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

24. Custos e treinamentos  3,0 3,0 3,0 
25. Experimentos, avaliações, ensaios  3,0 3,0 3,0 
26. Bancos de dados, plataformas de informação  1,2 1,2 1,2 
27. Participação em eventos  0,4 0,4 0,4 
28. Organização de eventos  0,2 0,2 0,2 
29. Adoção de sistemas de gestão  0,6 0,6 0,6 
Aspecto equipe/rede de pesquisa  8,40 8,40 8,40 
*Tipo 1 – Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto. 

 

 A média apresentada na Tabela 5.3.1, de 8,40, mostra que o desenvolvimento da 

tecnologia e sua disponibilização ampliaram a oferta de cursos e treinamentos (3,0), 

experimentos, avaliações e ensaios (3,0), bancos de dados, plataformas de informação (1,2), 

participações em eventos (0,4), organização de eventos (0,2) e adoção de sistemas de gestão (0,6). 

Essas médias mostram a importância das equipes e a participação dos pesquisadores e equipe em 

redes voltadas à troca de conhecimentos, o que é essencial para o desenvolvimento da pesquisa 

agropecuária.       

Tabela 5.3.2. Impactos na capacidade organizacional – Aspecto transferência/extensão. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

30. Cursos e treinamentos  3,0 3,0 3,0 
31. Número de participantes  3,0 3,0 3,0 
32. Unidades demonstrativas  3,0 3,0 3,0 
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação  1,0 1,0 1,0 
34. Projetos de extensão  1,5 1,5 1,5 
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação  0,0 0,0 0,0 
Aspecto transferência/extensão  11,50 11,50 11,50 
*Tipo 1 – Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto. 
 

Os valores apresentados na Tabela 5.3.2 mostram um crescimento de cursos e 

treinamentos (3,0) com ampla participação (3,0) de técnicos e agricultores, instalação de unidades 
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demonstrativas (3,0), como também a exposição na mídia/artigos de divulgação (1,2) e projetos 

de extensão (1,5). A média mostra que o aspecto transferência/extensão alcançou índices de 

11,50, indicando que há determinação da equipe da unidade e dos pesquisadores em estabelecer 

ações de transferência tecnológicas junto aos piscicultores do Amazonas.  

 
5.4. Produtos de P&D 
 

No âmbito dos produtos de P&D estão os resultados finalísticos do projeto de pesquisa. 

Nesse aspecto são considerados os produtos de P&D e produtos tecnológicos. Os critérios 

avaliados nesse aspecto são: produtos de P&D e produtos tecnológicos. 

 

Tabela 5.4.1. Impactos nos produtos de P&D – Aspecto produtos de P&D. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

36. Apresentação em congressos  0,0 0,0 0,0 
37. Artigos indexados  0,0 0,0 0,0 
38. Índices de impacto (WoS)  0,0 0,0 0,0 
39. Teses e dissertações  3,0 3,0 3,0 
40. Livros/capítulos, boletins, etc.  3,0 3,0 3,0 
Aspecto produtos de P&D  6,0 6,0 6,0 
*Tipo 1 – Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto. 
 

 A disponibilização da tecnologia fomentou a construção de teses e dissertações (3,0), e a 

produção de livros/capítulos, boletins, etc. (3,0). A média de 6,0 presente na Tabela 5.4.1, 

apresenta o foco central da construção da tecnologia e seu processo: o produto. Nesse sentido, 

foram fortalecidos fatores como: cartilhas, fôlder e documentos técnicos, que consequentemente 

subsidiam a formulação de teses e dissertações.  

Tabela 5.4.2. Impactos nos produtos de P&D – Aspecto produtos tecnológicos. 

Critérios 
Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

41. Patentes/registros  1,2 1,2 1,2 
42. Variedades/linhagens  0,0 0,0 0,0 
43. Práticas metodológicas  1,2 1,2 1,2 
44. Produtos tecnológicos  1,2 1,2 1,2 
45. Marcos regulatórios  1,2 1,2 1,2 
Aspecto produtos tecnológicos  4,8 4,8 4,8 
*Tipo 1 – Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto. 
  

 Os valores apresentados na Tabela 5.4.2, de 4,8, são resultado da disponibilização de 

produtos tecnológicos voltados a viabilizar o desenvolvimento da agropecuária, com foco em 

processos que ampliam a renda e contribuem para o desenvolvimento rural do Amazonas. Nesse 

aspecto, os critérios: patentes/registros (1,2), práticas metodológicas (1,2) e produtos 
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tecnológicos (1,2), marcos regulatórios mostram a ênfase nos processos para apresentação da 

tecnologia.  

 
5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional 
Tabela 5.2.1. Análise dos resultados. 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 
6,24 6,24 6,24 

*Tipo 1 – Especialista (desenvolvedor da tecnologia). **Tipo 2 – Equipe de projeto. 
 

Além das contribuições ambientais, econômicas e sociais, o desenvolvimento da tecnologia 

tem impactado no desenvolvimento institucional, apresentando índice de 6,24 em decorrência de 

um conjunto de procedimentos e práticas desenvolvidos e fortalecidos pelos agentes 

institucionais, que são os pesquisadores, analistas, técnicos e agentes administrados envolvidos 

com o desenvolvimento da pesquisa agropecuária.  

 Os índices provenientes do Ambitec evidenciam a tecnologia como meio para o 

desenvolvimento de cultivos, como o do tambaqui, e que o produto da pesquisa agropecuária 

desenvolvida pela Embrapa tem fortalecido a dinâmica socioeconômica no meio rural amazonense 

como também ampliado o rol de alternativas produtivas para o agricultor. 

 
6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A avaliação dos impactos econômicos, sociais e ambientais da tecnologia de aeração na 

produção intensiva de tambaqui em tanque escavado, utilizada por mais de 30% dos piscicultores 

do Amazonas, mostra que a adoção permitiu ampliar o rol de atividade no meio rural, ampliar a 

renda e a disponibilização de proteína animal para a população do estado. Os impactos foram 

positivos, em sua maioria, evidenciando melhorias significativas na geração de renda, 

possibilitando o desenvolvimento da propriedade de forma sustentável, viabilizando uma 

produção capaz de contribuir para o desenvolvimento rural do Amazonas.  

7. FONTE DE DADOS 
 

Os impactos mensurados no presente trabalho foram obtidos a partir de entrevistas com dez 

piscicultores dos municípios de Iranduba, Presidente Figueiredo e Manacapuru, três dos grandes 

produtores de tambaqui do estado do Amazonas, residentes em ramais e comunidades dispersas pelo 

município.  
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Tabela 7.1. Número de consultas realizadas por município. 

Municípios Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno Médio Grande Comercial 

Iranduba  AM 05 - - - 05 
Presidente Figueiredo  AM 05 - - - 05 
       
Total  10 - - - 10 

 

A seleção dos agricultores foi realizada a partir do levantamento do setor de Prospecção e 

Avaliação de Tecnologias (SPAT), por meio de coleta de informações via cursos e capacitação, 

como também por indicação do Idam. 

Tabela 7.2. Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional. 

Instituição Estado Município Função Total 

     

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e 
Florestal Sustentável do Estado do Amazonas 
(Idam) 

AM Presidente 
Figueiredo  

Técnico 
agrícola  

1 

Embrapa  AM Manaus  Pesquisador 1 

Total    2 
 

 O número de entrevistados, entre agricultores, pesquisadores e técnicos chegou ao total 

de 12 pessoas, das quais foram colhidas informações relacionadas a produção e seus impactos 

socioambientais das unidades de criação de tambaqui.  
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9. EQUIPE RESPONSÁVEL 
 
Tabela 9.1. Equipe do centro responsável pela elaboração do relatório de avaliação de impactos. 

Membros da equipe Função 
1 Lindomar de Jesus de Sousa Silva Líder 
2 José Olenilson Costa Pinheiro Pesquisador  
3 Gilmar Antonio Meneghetti Pesquisador  
4 Alexsandro Moreira de Lima Técnico A 
5 Alessandro Carvalho Bolsista 

 
Tabela 9.2. Colaboradores do processo de elaboração do relatório de avaliação de impactos. 

Colaborador Instituição 
1   
2   
3   
4   
5   

 


