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INTRODUÇÃO 

De acordo com o Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura, publicação do MPA que 

considera o processo de produção e desenvolvimento da pesca e da aquicultura no Brasil nos 

anos de 2008-2010, a produção de pescado do Brasil, para o ano de 2010, foi de 1.264.765 t, 

registrando-se um incremento de 2% em relação a 2009, quando foram produzidas 1.240.813 t 

de pescado. A pesca extrativa marinha continuou sendo a principal fonte de produção de 

pescado nacional, sendo responsável por 536.455 t (42,4% do total de pescado), seguida, 

sucessivamente, pela aquicultura continental (394.340 t; 31,2%), pesca extrativa continental 

(248.911 t; 19,7%) e aquicultura marinha (85.057 t; 6,7%). Em 2010 foi registrada uma 

redução de 8,4% na produção de pescado oriunda da pesca extrativa marinha em relação a 

2009, resultado de um decréscimo de 49.217 t. Por outro lado, a produção da pesca extrativa 

continental e a aquicultura continental e marinha fecharam em alta em relação a 2009, com 

um acréscimo de 3,9%, 16,9% e 9%, respectivamente. (BRASIL, 2009).  

No que tange a produção aquícola marinha e continental, o Brasil aparece, em 2008, na 

16ª posição no ranking mundial com uma produção de 415.649 toneladas, ficando atrás de 

Chile e Estados Unidos, mas a frente de Equador, México e Canadá, para considerarmos 

países do continente americano (BRASIL, 2009). 

Se considerarmos apenas a participação da aquicultura na realidade nacional, temos que 

em sua versão marinha a produção foi de 78.296 t enquanto que na versão continental a 

produção ficou em 337.353 t, onde se verifica o sensível aumento da produção seja em 

números absolutos da produção geral de pescado, seja em números relativos considerando-se 

o comparativo com a produção de pescado por meio da pesca continental que participou em 

2009 com 239.493 t. 

A região Norte produziu, em 2009, 265.775 t de pescado (pesca e aquicultura marinha e 

continental), representando 21% do total da produção nacional e, dentro deste montante o 

estado ao Amazonas participou com um total de 81.345 t divididas entre pesca continental 

(71.110 t) e aquicultura continental (10.235 t). Com estes números, o Amazonas ocupava a 1ª 

colocação entre os estados da região Norte o que significava, naquele momento, cerca de 28% 

da produção de toda a região (BRASIL, 2009). 

 A análise dos dados apresentados pelo MPA para os anos de 2008 e 2009 apresentam, 

portanto, a prática da aquicultura e, em especial da piscicultura, como setores promissores na 

produção nacional de alimentos. Perceber de forma atualizada a participação do Amazonas e 

do município de Coari neste processo é um imperativo que se apresenta como atividade 
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fundamental, se quisermos contribuir para o equacionamento dos problemas ligados a 

necessidade de produção de alimentos para uma população cada vez maior e a redução de 

estoques pesqueiros a partir de intervenções desastrosas junto ao ambiente ecológico. 

Esta reflexão está na base da realização da pesquisa que tratou de levantar dados a 

respeito da Caracterização da piscicultura no município de Coari (1999-2013). Tendo como 

estratégia a realização de entrevistas com os piscicultores integrantes da Associação dos 

Aquicultores de Coari (AAC), entidade com 15 anos de existência e que congregava, no início 

do trabalho, 37 aquicultores e que agora em 2014 teve seus quadros ampliados com a 

incorporação mais associados, totalizando 44 membros, a pesquisa levantou informações de 

apenas 10 dos associados, inicialmente, uma vez que ocorreram problemas com a análise do 

projeto pelo comitê de ética da UFAM. As demais entrevistas foram realizadas no período de 

2013-2014, com a renovação do projeto e caracterização de mais 09 piscicultores, logo que a 

dificuldade encontrada neste momento foi o período de chuvas constantes que impedia o 

acesso aos terrenos dos entrevistados. 

Este relatório apresenta, portanto, as informações referentes aos aspectos humanos, 

organizacionais, técnicos e produtivos da piscicultura praticada no município de Coari a partir 

da realidade da AAC. Pelas circunstâncias acima apresentadas com relação aos problemas do 

comitê de ética, pode-se dizer que os resultados apresentados, mesmo que este seja um 

relatório final, ainda se caracterizam como parciais em se tratando do universo de pessoas que 

ainda deverão ser entrevistadas com a continuidade do trabalho e perspectivas de melhoria 

quanto a prática da piscicultura. Ainda assim, as informações colhidas fornecem um 

panorama geral a respeito da prática da piscicultura no município a partir do ano de 1999, 

quando iniciam os trabalhos da AAC. As 19 entrevistas realizadas permitiram a coleta de 

informações pormenorizadas sobre as pisciculturas visitadas e dão uma boa dimensão da 

realidade desta atividade econômica no município de Coari que tem, em sua totalidade até 

aqui levantada, o objetivo central de comercialização de pescado no âmbito do próprio 

município. 
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OBJETIVOS 

Geral:  

- Caracterizar a prática da piscicultura no município de Coari/AM no período de 1999 a 2014, 

no que diz respeito aos seus aspectos humanos, técnicos, produtivos e econômicos. 

 

Específicos: 

1. Identificar os piscicultores do município a partir da Associação dos Aquicultores de 

Coari/AM (AAC), considerando a ampliação de 37 para 44 integrantes do quadro de 

associados; 

2. Identificar as áreas utilizadas, as modalidade e especialidades de piscicultura praticadas no 

município por todos os associados da AAC; 

3. Apontar as especificidades da piscicultura praticada em Coari em termos de informações 

detalhadas sobre a prática do cultivo bem como dificuldades, facilidades e potencialidades a 

partir da fala dos próprios piscicultores; 

4. Realizar o mapeamento via satélite de todas as pisciculturas ligadas a AAC com o emprego 

do GPS; 

5. Montar um mapa de todas as pisciculturas do município ligadas a AAC, com as 

coordenadas geográficas bem como informações sobre os aspectos humanos, organizacionais, 

produtivos e econômicos das pisciculturas ligadas a AAC. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O atual contexto histórico-social mundial aponta para o necessário reconhecimento da 

existência de algumas crises a exercerem forte influência nos modos de vida de diferentes 

lugares. Podemos identificar, portanto, a existência e a materialidade de pelo menos três 

grandes crises, a saber, uma crise econômica, crise ecológica e crise de alimentação (LOWY, 

2005). 

A temática da alimentação ganha cada vez mais espaço destacado na mídia no ponto 

de vista especificamente, de uma sociologia da alimentação ou sociologias da alimentação que 

podem nos oferecer importantes respostas sobre os possíveis impactos de um processo de 

mundialização de gostos alimentares segundo (POULAIN, 2004). 

O projeto pretende abordar a questão da importância da prática da aquicultura e dentro 

da aquicultura pretende-se abordar a importância da piscicultura como fonte de proteína 

animal de baixo custo, e fácil preparo em diversas culinárias. 
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A partir deste recorte, foi possível perceber que, nacionalmente, as pesquisas voltadas 

para a realização de estudos de caracterização da aquicultura e da piscicultura, em específico, 

concentram-se nas realidades das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ficando as regiões 

Nordeste e Norte com pouca representatividade em trabalhos deste tipo. Em relação à 

realidade do município de Coari, essa questão se acentua ainda mais, se pensarmos em termos 

específicos dentro do Estado do Amazonas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho se configura como uma pesquisa exploratória-descritiva, que se deu 

por meio de um trabalho inicial de levantamento bibliográfico que considerou como recorte 

temático a existência de estudos e pesquisas que tivessem como foco principal a ideia de uma 

caracterização da prática da aquicultura e, em especial dentro deste contexto produtivo, a 

prática da piscicultura no cenário nacional e também na região amazônica. A partir deste 

recorte, foi possível perceber que, nacionalmente, as pesquisas voltadas para a realização de 

estudos de caracterização da aquicultura e da piscicultura, em específico, concentram-se nas 

realidades das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ficando as regiões Nordeste e Norte com 

pouca representatividade em trabalhos deste tipo. 

O material selecionado a partir de descritores como aquicultura, piscicultura, aquicultura 

amazônica e piscicultura amazônica, serviu de base para o desenvolvimento de um 

questionário semi-estruturado a ser aplicado aos 44 piscicultores registrados/cadastrados junto 

a Associação dos Aquicultores de Coari/AM, no sentido de permitir uma caracterização 

detalhada da piscicultura praticada no município, levantando, dentre outras, as seguintes 

informações: dados dos piscicultores (identificação, endereço), objetivos da piscicultura 

praticada, tempo de cultivo, diferentes sistemas de manejo (intensivo, semi-intensivo ou 

extensivo), tendências de ampliação da atividade, infraestrutura de cultivo (tanque escavado, 

tanque-rede, barragem), situação da propriedade e da piscicultura (terreno próprio, da família, 

alugado / piscicultura licenciada ou não), modalidades da piscicultura (monocultivo, 

policultivo ou mistos), produtividade, espécies cultivadas, comercialização, nutrição dos 

peixes (uso de ração industrializada, alimentação alternativa ou alimentação mista / 

procedência da ração), procedência do peixe cultivado e mão de obra utilizada. 

Os questionários semiestruturados foram aplicados diretamente aos piscicultores em 

visitas aos estabelecimentos de cultivo através do uso do transporte da própria instituição 

onde a pesquisa foi desenvolvida ou mesmo a partir da parceria com a própria Associação dos 
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Aquicultores. Nesta ocasião, também ocorreu o registro fotográfico e fonográfico do 

posicionamento dos diferentes piscicultores, registrando todas as informações para a 

realização do trabalho de sistematização dos dados para a construção da caracterização da 

piscicultura no município de Coari/AM. No contato inicial com os piscicultores, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foi apresentado e lido para que a entrevista 

pudesse ser realizada como previsto, em conformidade com o estabelecido pela resolução 

196/96, do Ministério da Saúde, dispositivo que trata dos aspectos éticos relacionados à 

pesquisa com seres humanos lembrando que este projeto foi submetido à Plataforma Brasil 

para análise pelo Comitê de Ética. 

Neste sentido, foram realizadas 19 entrevistas entre piscicultores localizados na zona 

urbana e rural do município e que, enquanto associados da AAC, estão produzindo pescado de 

diferentes espécies voltado para a comercialização no mercado local. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O trabalho teve como foco entrevistar os 44 piscicultores registrados junto à (AAC), 

porém mediante dificuldades de ordem logística bem como, a mais importante, problemas em 

relação à disponibilidade por parte dos piscicultores em participarem efetivamente do 

trabalho, respondendo ao questionário, a pesquisa apresenta como resultado final a entrevista 

efetiva de 19 piscicultores associados à AAC e que estão produzindo efetivamente pescado a 

partir da prática da piscicultura, tendo, também, registros de mídia e o que seria mapeado via 

satélite por GPS não foi possível ser realizado por dificuldades orçamentárias, que 

impossibilitou a aquisição do aparelho de GPS e não houve a parceria com outras instituições 

que pudessem viabilizar essa necessidade. 

É interessante notar nos dados apresentados na tabela 1, que há certo equilíbrio no que 

tange a localização das pisciculturas, entendendo-se essa localização a partir do endereço 

informado pelos próprios piscicultores quando da realização das entrevistas. Detalhe apenas 

para o entrevistado 10, que informou possuir dois terrenos empregados na prática da 

piscicultura sendo um na zona urbana e outro na zona rural.  

É possível observar que a totalidade dos terrenos apresentam-se como de propriedade 

dos próprios entrevistados, havendo casos particulares como o caso do entrevistado 5, que 

informou ser o terreno de propriedade da família. Já o entrevistado 14 informou que seu 

terreno teria sido cedido pelo seu cunhado para que o mesmo tomasse conta e realizasse a 

atividade que bem lhe conviesse.  
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Tabela 1. Dados dos piscicultores 

Fonte: Material coletado pelo pesquisador. 

 

Outro detalhe que merece atenção é o fato de que, embora a AAC tenha apenas 15 anos 

de existência, verificou-se que existem piscicultores que já estão no ramo a bem mais tempo 

que isto, como os casos dos entrevistados 3 (31 anos no ramo), 6 (16 anos no ramo), 8 e 10 

(ambos com 18 anos no ramo). Estes piscicultores já praticavam a atividade muito tempo 

antes de a própria AAC ser fundada, informando que cultivavam pescado a partir de 

conhecimentos empíricos adquiridos no trato da atividade e com informações repassadas por 

outros piscicultores de forma não sistemática. 

Quando perguntados, por exemplo, sobre os motivos que os levaram a se associar na 

AAC, mesmo já tendo algum conhecimento a respeito da piscicultura, estes mesmos 

piscicultores e todos os demais, alegaram que através da AAC, que está inteiramente 

legalizada em suas funções organizacionais, seria mais fácil conseguir a licença para a prática 

da piscicultura, bem como para a aquisição de alevinos para a criação. Além destes dois 

motivos, os entrevistados chegaram ainda a mencionar que através da AAC, puderam trocar 

experiências, efetuar o pedido de ração em quantidade para conseguir preços melhores, 

PISCICULTOR IDADE NATURALIDADE LOCALIZAÇÃO TERRENO TEMPO 

1 63 Coari-AM Urbana Próprio 10 

2 62 Tefé- AM Rural Próprio 12 

3 52 Coari-AM Rural Próprio 31 

4 56 Coari-AM Rural Próprio 14 

5 42 Goiânia- GO Rural Próprio/Família 04 

6 36 Coari-AM Urbana Próprio 16 

7 41 Coari-AM Urbana/Rural Próprio 14 

8 59 Coari-AM Urbana Próprio 18 

9 52 Coari-AM Urbana Próprio 13 

10 59 Coari-AM Rural Próprio 18 

11 60 São Luiz-MA Urbana Próprio 05 

12 42 Coari-AM Urbana Próprio 03 

13 44 Coari-AM Rural Próprio 8 meses 

14 36 Coari-AM Rural Cedido 10 

15 37 Coari-AM Urbana Próprio 02 

16 58 Coari-AM Rural Próprio 02 

17 55 Coari-AM Rural Próprio 10 

18 35 Coari-AM Rural Próprio 06 

19 69 Jaguaruana-CE Urbana Próprio 03 a 04 
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ganhar dinheiro com a venda de pescado no município e puderam ainda encontrar facilidades 

para a emissão de outros documentos necessários para a legalização de suas pisciculturas. 

Através da AAC, os piscicultores tiveram ainda acesso a cursos específicos e 

orientações quanto ao melhoramento do manejo, advindas de parcerias estabelecidas com 

instituições como o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do 

Estado Amazonas (IDAM), Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas 

(IPAAM), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFAM – Campus Coari), 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), 

Secretaria de Produção Rural do Amazonas (SEPROR), além de visitas esporádicas de 

representantes do Ministério da Pesca e Aquicultura e da Secretaria de Estado da Pesca e 

Aquicultura, para a realização de vistorias. Através destes contatos e parcerias, os 

piscicultores informaram que recebem informações referentes ao melhoramento de manejo, 

com a introdução de novas técnicas de criação. 

                  Gráfico 1 - Objetivo da prática a piscicultura. 

 

              Fonte: Material coletado pelo pesquisador. 

 

A grande maioria dos piscicultores entrevistados, pratica a piscicultura com o objetivo 

da comercialização como pode ser observado no Gráfico 1, todavia, dos 74% desses 

piscicultores, 9% deles também tem como objetivo a produção de alevinos em seus terrenos, 

embora isso ainda não esteja ocorrendo na prática e apareça na fala dos piscicultores como 

uma intenção futura. De modo geral, mesmo aqueles que mencionaram que criam peixe 

somente para o consumo próprio ou familiar, manifestaram interesse em ampliar os negócios 

74% 

21% 

5% 

Engorda e Comercialização

Alimentação própria ou familiar

Cultivo para o lazer
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para abarcar outras possibilidades de agregação de valor. Isso fica mais evidente com o caso 

do entrevistado 03, que pretende até investir para a criação de um pesque-pague. 

Especificamente o entrevistado 09, informou que sua dedicação na criação de pescado se dá 

pelo fato de o peixe oriundo da pesca tradicional apresentar preço muito elevado no mercado 

e, criando, ele consegue abastecer a família sem maiores contratempos. 

Foto 1 e 2 – Retirada e manejo de alevinos – Unidade de Produção de Alevinos 

(UPA) da AAC. 

 

Fonte: levantamento da pesquisa. 

 

Mas podemos dizer que o objetivo principal dos piscicultores é mesmo a criação voltada 

para o mercado local. A engorda e a comercialização seguidas do desejo de produzirem 

alevinos foram às respostas mais encontradas. Até o presente momento, os alevinos que são 

usados pelos piscicultores são adquiridos via AAC, em sua grande maioria, de criadores do 

município de Presidente Figueiredo, com quem a associação mantém contato. Os peixes 

chegam à cidade na forma de pós-larva, correspondente a idade de 10 a 100 dias livre, por via 

fluvial e são transportados para a Unidade de Produção de Alevinos (UPA) da AAC que fica 

localizada no Km 12 da estrada Coari-Itapéua. Ficam na UPA até que cheguem à condição de 

alevinos, todavia, no período de 45 dias após a eclosão para depois serem distribuídos aos 

associados que efetivaram a compra. 

Foto 3 e 4 – Detalhe da Unidade de Produção de Alevinos (UPA) da AAC. 

  
Fonte: levantamento da pesquisa. 
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Foto 5 e 6 – Alimentação - Unidade de Produção de Alevinos (UPA) 

 
Fonte: levantamento da pesquisa. 

 

O interesse verificado em ampliar os negócios rumo a uma profissionalização da 

piscicultura, pode ser demonstrado pelo fato de que os criadores tem noção de que para 

garantirem o abastecimento do mercado local, precisam investir no sentido do melhoramento 

da atividade. O interesse pela engorda e comercialização do pescado produzido está em 

relação direta com o uso de ração industrializada que é comprada pelos piscicultores em 

diferentes lojas que trabalham com o produto em Manaus, embora também tenham sido 

identificados piscicultores que compram o produto em lojas no próprio município de Coari. 

Esse aspecto da compra da ração em Manaus é, inclusive, o grande gargalo apresentado pelos 

entrevistados para o desenvolvimento da piscicultura no município. Os relatos dão conta das 

dificuldades financeiras para a manutenção da nutrição dos peixes uma vez que além do preço 

da saca de ração ser muito elevado, em média de R$ 50,00 (cinquenta reais) a 62,00 (sessenta 

e dois reais), os criadores ainda precisam arcar com o frete de barco de Manaus até Coari e 

com o frete para o transporte da ração até suas propriedades, o que acaba onerando muito o 

processo e dificultando a oferta de pescado com preços mais acessíveis para a população. 

Podemos estabelecer um comparativo entre o interesse manifestado pela engorda e a 

comercialização de pescado com o fato de que os criadores empregam, em sua grande 

maioria, a ração industrializada, uma vez que dessa forma conseguem garantir uma engorda 

rápida e um crescimento acelerado do pescado que poderá ser mais rapidamente 

comercializado na cidade, considerando o processo de conversão que se estabelece na relação 

entre os quilos de ração empregados e os quilos de peixe produzidos. Embora alguns 

entrevistados tenham informado que utilizam subprodutos (frutas/legumes) na alimentação 

dos peixes em seus viveiros, a grande maioria trabalha apenas com a ração industrializada ou 

no máximo empregam um sistema de alimentação misto de ração e subprodutos. A exceção 

fica por conta de dois entrevistados, a saber, o entrevistado 03 que informou utilizar somente 

frutas na alimentação dos peixes para manter um sabor o mais aproximado possível do 

pescado retirado do seu habitat original (peixe oriundo da pesca extrativista) e o entrevistado 
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17, que informou que os peixes alimentam-se da própria natureza, ou seja, daquilo que 

encontram em sua própria piscicultura, que é uma barragem que aproveita muitos 

originariamente naturais. Ao cruzar com esta informação, verificamos que o objetivo destes 

dois entrevistados é de efetuarem a comercialização, porém, ambos realizam atualmente a 

criação, somente com intuito de consumo próprio. 

 

 Tabela 2 – Nutrição dos peixes 

 

Origem da ração Quantidade 

utilizada (Kg) 

Gastos com ração 

(R$) 

Mês Ano Mês Ano 

Coari - - - - 

Manaus 2.366 28.400 4.669,00 56.028,00 

Rondônia  1.200 14.000 1.000,00 12.000,00 

Rio Preto da Eva 4.800 57.600 7.200,00 86.400,00 

 

*diferencial naqueles que não souberam mensurar 

 

Fonte: Material coletado pelo pesquisador. 

 

 

Gráfico 2 - Nutrição dos peixes 

 

 
           

Fonte: levantamento da pesquisa. 

 

 

Somente ração

Ração com subprodutos

Alimentos da propriedade
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Em análise comparativa entre a Tabela 2 e o Gráfico 2, nota-se que apesar de a base da 

alimentação ser a ração, não há fabricantes deste produto no município, fator que traria muitas 

facilidade aos piscicultores em relação ao acesso e ao custo-benefício na aquisição, uma vez 

que, uma das grandes dificuldades enfrentadas, se não a maior apresentada pelos 

entrevistados, é o preço da ração que precisa ser adquirida na maior parte das vezes fora da 

cidade. Outra preocupação é de que alguns deles não possuíam os dados de gasto mensal e 

anual em relação aos quilos de ração que adquiriam, o que se configura como uma questão 

que precisa de maiores cuidados, pois assim os próprios piscicultores acabam saindo 

prejudicados, uma vez que não possuem controle do valor que investem na produção em se 

tratando da compra de ração, impossibilitando uma análise da relação entre o que é investido 

e do retorno advindo disso. 

A espécie de pescado que é mais cultivada pelos piscicultores entrevistados é o 

tambaqui, que figura em todas as propriedades visitadas. A pesquisa não levantou 

informações específicas a respeito dos motivos de esta espécie ser a mais cultivada, mas 

acredita-se que isso ocorra pelo fato de que as técnicas de manejo desta espécie já estejam 

mais difundidas facilitando a criação ou ainda pelo fato da maior aceitação e procura do 

tambaqui por parte dos consumidores, o que facilita a comercialização. Na tabela abaixo 

podemos tomar conhecimento das espécies cultivadas pelos piscicultores no município. 

          Tabela 3 - Espécies cultivadas. 

 
Piscicultor Tambaqui Matrinxã Pirarucu Acará Pirapitinga Outros 

1 X - X - - - 

2 X X - - - - 

3 X X - X - X 

4 X - - - - - 

5 X X - - - X 

6 X X X - - X 

7 X - X - - - 

8 X X X - - - 

9 X - - - - - 

10 X X X - X - 

11 X - - - - X 

12 X X - - - - 

13 X - - - - - 

14 X - - - X - 

15 X X - - - - 

16 X - X - - - 

17 X  X    

18 X  X   X 

19 X X     

         Fonte: Material coletado pelo pesquisador. 
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Foto 7 – Tambaqui cultivado 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: levantamento da pesquisa. 

Entre as outras espécies que não foram listadas nominalmente na tabela destacamos o 

jaraqui e a traíra, com destaque especial para a traíra que, segundo alguns dos entrevistados, 

“aparece nos tanques” sem que sejam colocadas, possivelmente presentes nos tanques e/ou 

barragens através da intervenção mesmo de fatores naturais, como o fato de suas ovas serem 

transportadas por patas de pássaros, conforme informado por um dos piscicultores com quem 

conversamos em momentos informais. Vale ressaltar que os piscicultores procuram limpar as 

pisciculturas desta espécie, pelo fato de a mesma ser predadora e comprometer o 

desenvolvimento dos alevinos. 

                                       Foto 8 – Pirarucu cultivado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: levantamento da pesquisa. 

Uma das preocupações da pesquisa foi o de levantar dados a respeito da infraestrutura 

empregada pelos piscicultores. Neste aspecto, foi possível verificar que até o presente 

momento, nestes 15 anos de existência da AAC, nenhuma das pisciculturas visitadas, ou 

mesmo aquelas em que não foi possível o contato mais direto pelas razões acima 

apresentadas, apresenta estrutura de produção intensiva, segundo dados coletados junto à 

presidência da AAC. Todas ficam, portanto, entre estruturas extensivas ou semi-intensivas, 

em vias de melhoramento para a intensificação da criação. 
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É preciso que se diga que a grande maioria se apresenta mesmo como pisciculturas com 

estrutura de manejo semi-intensivas, boa parte delas na forma de barragens, mas com a prática 

crescente de construção de tanques escavados e preparados para o cultivo. Essa preparação 

ocorre a partir da parceria entre a AAC e entidades que prestam assessoria técnica aos 

piscicultores em se tratando da montagem da estrutura necessária para a criação de peixes. 

Entre as entidades destacamos o IDAM, a SEPROR e o IPAAM. Além disso, os entrevistados 

informaram que geralmente mantém contato com engenheiros de pesca para resolverem 

alguns problemas que eventualmente aparecem em suas propriedades e tanques. 

Destacamos aqui, que todas as pisciculturas visitadas bem como todas que se encontram 

ligadas à AAC, estão ou devidamente legalizadas e com o amparo dos órgãos de fiscalização 

ambiental ou estão em vias de receberem o licenciamento uma vez que já realizaram os 

procedimentos necessários para tal, algo de extrema importância para o desenvolvimento da 

piscicultura no município, conforme apuramos junto à presidência da AAC. 

Também destacamos aqui o fato de que alguns dos piscicultores não souberam informar 

o sistema de manejo que empregavam em suas propriedades, ou seja, se possuíam um sistema 

intensivo, extensivo ou semi-intensivo. Em alguns casos, foi preciso repassar informações 

sobre as características de cada sistema para que a partir daí, o próprio entrevistado pudesse 

emitir uma opinião a respeito de sua produção. Isso nos mostra que os criadores ainda 

necessitam de maiores informações sobre a atividade que ora estão desenvolvendo. 

Gráfico 3 - Sistema de manejo das pisciculturas. 

 

Fonte: levantamento da pesquisa. 

 

Intensivo; 0 

Semi-

intensivo; 

17 

Extensivo; 2 
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 Em relação a isso, alguns dos entrevistados informaram ainda que através da AAC, já 

realizaram alguns cursos de aperfeiçoamento que tem ajudado bastante no desenvolvimento 

da piscicultura no município. Em alguns casos, o próprio presidente da AAC costuma 

participar de encontros em Manaus ou em outras regiões do país, representando a associação e 

acaba repassando informações adquiridas sobre a prática da piscicultura em termos de 

melhoramentos e novas técnicas de cultivo. 

Tabela 4 - Infraestrutura de piscicultura. 

Piscicultor Infraestrutura empregada no cultivo   

1 Viveiro escavado e barragem 

2 Viveiro escavado e barragem 

3 Barragem 

4 Viveiro escavado 

5 Viveiro escavado 

6 Viveiro escavado e barragem 

7 Viveiro escavado 

8 Viveiro escavado e barragem 

9 Barragem 

10 Viveiro escavado e barragem 

11 Barragem 

12 Barragem 

13 Barragem 

14 Barragem 

15 Barragem 

16 Barragem 

17 Barragem 

18 Barragem 

19 Barragem 

Fonte: Material coletado pelo pesquisador. 

Observa-se que a esmagadora maioria das pisciculturas apresenta a estrutura de 

barragem, que ao longo das entrevistas foi citado como sendo um meio mais fácil, onde 

muitas vezes, ao adquirirem a propriedade ali já havia o terreno propício para efetuar a 

criação. Nota-se também uma quantidade significativa de piscicultores que trabalham com a 

estrutura de viveiro escavado, mesmo que num total de 8 destes viveiros 5 também utilizem 

da estrutura de barragem. Os viveiros escavados são preparados com o emprego de tratores 

contratados diretamente pelos criadores para a construção dos tanques. Esse aspecto somado 

ao das dificuldades para a obtenção da ração empregada na alimentação dos peixes, é um dos 

principais problemas na prática da piscicultura em Coari. Os entrevistados se queixam do 

pouco ou quase nenhum apoio por parte do poder público para a melhoria do processo de 

criação de peixes no município. 
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Foto 9 – Tanque de viveiro escavado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fonte: levantamento da pesquisa. 

Dentre os pontos mais significativos da coleta encontram-se as dificuldades relatadas 

pelos entrevistados, dificuldades estas relacionadas à questão da aquisição de ração, preparo e 

melhoramento das pisciculturas e escoamento da produção (muitas pisciculturas ficam em 

ramais de terra batida, distantes da cidade o que dificulta o transporte do pescado) e a 

predominância de visitas técnicas, onde 100% dos entrevistados disseram que havia sim a 

necessidade de terem este acompanhamento, por motivo de obterem mais aprendizado em 

relação à água, ph, fertilidade, orientações pertinentes à ração, manejo e demais técnicas, 

conforme informado. Apesar das problemáticas encontradas, a AAC a cada ano realiza a 

comercialização de peixe geralmente no período da semana santa, de acordo com o calendário 

cristão. Geralmente, cada associado informa à AAC a quantidade de pescado que será 

comercializado e estes dados são registrados e arquivados no escritório da associação e a 

venda ocorre, de modo geral, nas residências dos próprios associados. 

Nos anos de 2013 e 2014, porém, a AAC realizou uma feira do peixe vivo no centro da 

cidade, em um terreno cedido pela prefeitura com a infraestrutura mínima para a exposição de 

peixes em tanques, de modo que a população pudesse apreciar as diferentes espécies 

cultivadas bem como comprar o pescado a ser usado na alimentação segundo o costume da 

semana santa.  

Esta foi uma atividade que a pesquisa registrou no sentido de verificar a questão da 

aceitação por parte da população do pescado comercializado. Em 2013, a feira do peixe vivo 

aconteceu entre os dias 09 e 29 de março, onde 06 dos piscicultores associados da AAC 

comercializaram 13.201,6 Kg de pescado entre tambaqui, pirarucu, matrinxã, jaraqui e acará-

uaçú (Anexo I). Já no ano de 2014, a feira aconteceu somente entre os dias 14 e 21 de abril, 
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um período mais curso, mas que registrou ainda a comercialização de um total de 8.300 kg de 

pescado.  

                                                Foto 10 e 11 – Feira do peixe vivo 2013 

                                              Fonte: levantamento da pesquisa. 

Através do acompanhamento da feira do peixe vivo, foi possível verificar o potencial 

produtivo dos piscicultores do município, bem como suas expectativas em relação ao futuro 

da atividade. Todos são unânimes em dizer que a piscicultura tem um bom mercado no 

município e o que estaria faltando seria somente um maior apoio por parte do poder público, 

de modo que fosse possível garantir o abastecimento da cidade com a oferta de pescado para a 

população com um preço mais acessível através da atividade da piscicultura. 

                                                Foto 12 e 13 – Feira do peixe vivo 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fonte: levantamento da pesquisa. 
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Gráfico 4 – Relação do total de venda na Feira do Peixe Vivo 

Fonte: levantamento da pesquisa 

 

Gráfico 5 – Relação entre o total informado pelos piscicultores 

 

 

Fonte: levantamento da pesquisa. 
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Tabela 5 – Produção de Pescado (t) – AQUICULTURA CONTINENTAL 

 

REGIÕES E UNIDADES DA 

FEDERAÇÃO  

2010  Agosto 2012 – 2013 – 

Julho 2014  

COARI  - - -  88.8 t  

BRASIL*  394.340,0 t  0,02%  

NORTE*  41.581,0 t  0,21%  

AMAZONAS*  11.892,0 t  0,74%  

Fonte: Material coletado pelo pesquisador. 

 

Em termos comparativos, é possível notarmos uma participação muito pequena em 

termos percentuais, da produção de pescado via piscicultura por parte do município de Coari, 

na relação com o país, a região e o estado. Não se trata aqui de pensarmos que a piscicultura 

do município venha a superar outras realizadas mais abrangentes, no entanto, acredita-se junto 

com os próprios piscicultores a frente deste processo de produção de alimentos, que tal 

situação possa melhorar caso os problemas acima apresentados venham a ser enfrentados, 

inclusive com uma ação mais efetiva por parte da administração municipal. Ainda assim, 

nota-se o potencial da piscicultura como estratégia de geração de renda, como foi citado em 

uma quantidade significativa das entrevistas efetuadas e que pode ser exemplificada na fala de 

um dos entrevistados que se referiu a sua atividade da seguinte maneira: “é como ter algo hoje 

e saber que isto trará renda no futuro”. (Piscicultor 16) 

 

Tabela 6 - Quantidade de pescado em tanques em 2014. 

Piscicultor Quilos de pescados 

1 1.000 kg 

2 1.000 kg 

3 2.000 kg 

4 3.000 kg 

5 18.000 kg 

6 10.000 kg 

7 25.000 kg 

8 15.000 kg 

9 500 kg 

10 2.000 kg 

11 500 kg 

12 800 kg 

13 1.050kg 
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14 500kg 

15 Sem dados 

16 8.000 kg 

17 Sem dados 

18 Sem dados 

19 450 kg 

Total 88.800kg 

                              Fonte: Material coletado pelo pesquisador. 

 

O quantitativo de pescado existente em tanque apresentado na tabela 6, foi informado 

pelos próprios entrevistados que calculam a quantidade de acordo com o número de alevinos 

depositados nos tanques, inicialmente, e depois pelo acompanhamento constante onde 

verificam o peso e o tamanho de alguns exemplares para a partir daí poderem generalizar para 

uma estimativa baseada na biometria dos peixes. Porém, é preciso que se diga que não há uma 

estimativa exata destes dados uma vez que isso não ocorre de maneira mais sistemática por 

parte dos próprios piscicultores. 

 

CONCLUSÕES 

A prática da piscicultura tem se mostrado nos últimos anos uma atividade bastante 

promissora, o que motivou até mesmo a criação de um ministério e de uma série de 

dispositivos legais para nortear o desenvolvimento do setor em nível nacional, regional e 

local. 

Em Coari, a piscicultura vem sendo praticada ainda de maneira tímida, se comparada a 

outras regiões do país, mas organizada e seguindo exatamente as determinações destes 

dispositivos legais, desde o ano de 1999, momento em que foi criada a Associação dos 

Aquicultores de Coari (AAC) que desde lá vem concentrando esforços no sentido do 

desenvolvimento da aquicultura de modo geral e da piscicultura de maneira mais específica 

no município de Coari. 

Com pouco ou quase nenhum apoio do poder público local, a AAC tem conseguido atuar 

no sentido da garantia de licenciamentos por meio da sua organização enquanto entidade. 

Neste meio tempo, muito já foi feito no sentido de estruturar a piscicultura no município, 

embora ainda existam muitos pontos que necessitem de melhorias. Durante todo o ano os 

piscicultores costumam realizar a despesca, quando o pescado é retirado e comercializado na 

cidade. Essa despesca ocorre de maneira mais intensa no período do ano conhecido como 

quaresma cristã, culminando com a sexta-feira da paixão do calendário cristão. 
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Em 2013 e 2014, a AAC realizou em parceria com a prefeitura municipal, uma feira do 

peixe vivo, disponibilizando 13.201,6 Kg e 8.300, respectivamente, o que demonstra o grande 

potencial desta atividade econômica no município de Coari. Mesmo assim, é unânime entre os 

piscicultores, a existência de enormes dificuldades ligadas ao escoamento da produção, a 

compra de ração para a nutrição dos peixes, a construção de tanques escavados dentre outras, 

todas elas passíveis de solução a partir do desenvolvimento de políticas públicas voltadas para 

a produção de alimentos. De modo geral, a piscicultura em Coari é do tipo semi-intensiva, 

ocorrendo de maneira um tanto equilibrada entre estrutura de tanques escavados 

especialmente para tal e criatórios a partir de barragem de igarapés ou até mesmo barragens 

que aproveitam terrenos em declive para o armazenamento de água da chuva. A espécie mais 

cultivada é o tambaqui e os piscicultores apresentam forte desejo de agregar valor à atividade 

ampliando os negócios para além da pura e simples comercialização do pescado in natura. 

O principal gargalo apresentado pelos entrevistados fica por conta das dificuldades de 

aquisição da ração industrializada que é empregada na alimentação dos peixes, seguida das 

dificuldades para a preparação e melhoramento das áreas empregadas na piscicultura. 

Conclui-se, portanto, chamando a atenção para o potencial da piscicultura no município e 

a necessidade de realização de futuros trabalhos científicos que permitam um esclarecimento 

ainda mais detalhado desta atividade, em se tratando de seus aspectos humanos, econômicos, 

técnicos e produtivos. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

Nº Descrição Dez 

2013 

Jan 

2014 

Fev 

2014 

Mar 

2014 

Abril 

2014 

Mai 

2014 

Jun  

2014 

Jul 

2014 

01 Levantamento e estudo de 

material bibliográfico 
R R R R R R 

  

02 Identificação e contato com os 

aquicultores do município 
R R R R R R 

  

03 Levantamento de dados 
 

R R R R R R R 

04 Sistematização dos dados 

coletados 

 
R R R R R R R 

05 Elaboração do resumo e 

relatório final 

     R R R 

06 Preparação da apresentação 

final para o congresso 
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ANEXOS I 

 

Quadro demonstrativo do pescado comercializado na feira do peixe vivo 2013 

 

 

Fonte: arquivos da AAC repassado ao pesquisador. 
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ANEXOS II 

Quadro demonstrativo do pescado comercializado na feira do peixe vivo 2014 

 

 Fonte: arquivos da AAC repassado ao pesquisador. 

 

 


