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RESUMO 

 

CRUZ, M. F. da G. Aquicultura no desenvolvimento socioeconômico de agricultores 

familiares em Humaitá-AM. Humaitá, 2018. 87 p. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Ambientais) – Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente, Universidade Federal do 

Amazonas. 

O presente trabalho tem o objetivo de avaliar a influência da produção aquícola no 

desenvolvimento socioeconômico de agricultores familiares no município de Humaitá-AM. 

Apresentando esforços para debater a importância da piscicultura como alternativa para a 

agricultura familiar no âmbito do seu desenvolvimento socioeconômico, não deixando de 

inserir as questões atribuídas ao uso sustentável do meio ambiente, enfatizando a região Sul 

do Amazonas, onde se encontra o município de Humaitá. Este estudo é classificado como 

pesquisa descritiva e explicativa, com abordagem quantitativa e qualitativa, fazendo uso de 

entrevistas semiestruturadas com observações diretas às propriedades agrícolas familiares 

envolvidas. A pesquisa de campo foi conduzida no município de Humaitá, utilizando 17 

estabelecimentos agrícolas pertencentes à BR 230, sentido Humaitá-Manaus/Humaitá-Lábrea 

e BR 319, sentido Humaitá-Porto Velho/RO. Inicialmente realizou-se o levantamento de 

informações disponibilizadas na literatura e por meio do órgão do município responsável pela 

atividade (IDAM). Posterior a isto, ocorreram as entrevistas e visitas in loco entre os meses de 

novembro de 2017 a fevereiro de 2018, com o intuito de levantar informações ao que tange as 

relações sociais, econômicas e ambientais dos pequenos piscicultores de Humaitá. A pesquisa 

foi efetuada através de amostragem não probabilística, sendo entrevistados individualmente 

17 piscicultores com auxílio de questionário. Após a coleta dos dados, as informações foram 

organizadas e codificadas em um banco de dados na forma de planilha eletrônica com o 

auxílio do programa Microsoft Excel, para posterior análise e interpretação das informações 

com o intuito de transmitir, por meio da descrição e elaboração de gráficos, os resultados 

analisados. Com base nos resultados adquiridos, observou-se que a piscicultura em Humaitá 

ainda caracteriza-se como atividade insatisfatória para o fortalecimento e desenvolvimento da 

atividade agrícola da região, enfrentando sérios desafios socioeconômicos e ambientais ao que 

tange o sucesso da atividade nas pequenas propriedades agrícolas.  

Palavras Chave: Piscicultura; Produção Aquícola; Agricultura familiar; Sustentável. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

CRUZ, M. F. da G. Aquaculture in the socioeconomic development of family farmers in 

Humaitá-AM. Humaitá, 2018. 87 p. Dissertation (Master in Environmental Sciences) - 

Institute of Education, Agriculture and Environment, Federal University of Amazonas. 

 

This study has the objective to evaluate the influence of aquaculture production on the 

socioeconomic development of family farmers in the municipality of Humaitá-AM. 

Presenting efforts to discuss the importance of fish farming as an alternative to family farming 

in the context of its socioeconomic development, while noting the issues attributed to the 

sustainable use of the environment, emphasizing the southern region of Amazonas, where the 

municipality of Humaitá is located. This study is classified as a descriptive and explanatory 

research, with a quantitative and qualitative approach, making use of semistructured 

interviews with direct observations to the family agricultural units involved. The field 

research was conducted in the municipality of Humaitá, using 17 agricultural units belonging 

to BR 230, direction Humaitá-Manaus/Humaitá-Lábrea and BR 319, direction Humaitá-Porto 

Velho / RO. It was initially carried out the collection of secondary data with the aid of 

information available in the literature and through the agency of the municipality responsible 

for the activity (IDAM). Subsequent to this, interviews and on-site visits occurred between 

November 2017 and February 2018, in order to gather information on the social, economic 

and environmental relations of Humaitá's small fish farmers. The research was carried out 

through non-probabilistic sampling, and 17 farmers-fish farmers were interviewed with the 

aid of a questionnaire. After the data collection, the information was organized and codified in 

a database in the form of a spreadsheet with the aid of the Microsoft Excel program, for later 

analysis and interpretation of the information with the intention of transmitting, through the 

elaboration of graphs and the results analyzed. Based on the results obtained, it was observed 

that aquaculture in Humaitá is still characterized as an unsatisfactory activity for the 

development of agricultural activity in the region, facing serious socioeconomic and 

environmental challenges as regards the success of the activity in small agricultural units. 

 

Keywords: Pisciculture; Aquaculture Production; Family farming; Sustainable. 
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INTRODUÇÃO 

A aquicultura é o setor de produção animal considerado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) como atividade de utilização estratégica na segurança alimentar sustentável do 

planeta, sendo vista como fornecedora de alimento de alta qualidade e geradora de emprego 

tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento (ROCHA e RODRIGUES, 2015). 

Dessa forma, como subdivisão da aquicultura, a piscicultura, destinada à criação de peixes, é 

um dos ramos mais importantes dentro deste setor, caracterizada como atividade de alta 

rentabilidade, estando em expansão mundial, tendo como um dos fatores à crescente demanda 

por peixe. Além disso, esta compensa os entraves da pesca extrativa, principalmente nos 

períodos de restrição da atividade em decorrência da época reprodutiva dos animais e redução 

de algumas espécies em ambiente natural (CAETANO, 2013).  

Assim, com o desenvolvimento da atividade piscícola, a agricultura familiar vem 

traçando maneiras de adotar a aquicultura como mais uma possível alternativa de renda dentro 

do seu meio de produção.  Neste sentido, com o destaque da atividade familiar quantificada 

pelo Produto Interno Bruto (PIB), se expõe amplamente a definição de que a produção de 

pequenos agricultores intervém legitimamente na economia brasileira (GUILHOTO et al., 

2007), respondendo por cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o país, pois por 

mais que o agronegócio tenha expandido seu nível de produção e exportação, a agricultura de 

base familiar ainda é caracterizada como a principal esfera interna de garantia de alimento do 

brasileiro, sendo responsável por suprir a demanda por alimentos dentro do país, contribuindo 

em média com 38% na renda bruta total (BRASIL, 2016).  

Embora problemas com assistência técnica, pacotes tecnológicos, rigidez na legislação 

e acesso a insumos, afete diretamente o ciclo de produção, o agricultor familiar no Amazonas 

tem apresentado interesse na busca da adaptação da piscicultura às condições amazônicas, 

pois com o número de 2.980 produtores, registrados como piscicultores familiares e 

distribuídos em todo o território amazonense (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

2015), o Estado almeja atingir crescimento socioeconômico, tirando proveito de fontes 

disponíveis na natureza (estratégias), como a abundância hídrica e condições climáticas 

favoráveis para o cultivo, adequando às tecnologias e os sistemas de manejo.   

Neste contexto, o município de Humaitá-AM, considerado como um dos pólos 

propícios para a implantação da piscicultura no estado, em razão das características favoráveis 

para a atividade (demanda, área extensa e condições climáticas) (SUFRAMA, 2003), tem 
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apresentado expectativas quanto à integração de projetos aquícolas no sistema de produção 

agrícola familiar, retratando as seguintes questões: será que a piscicultura seria uma provável 

alternativa com viabilidade socioeconômica para agricultores familiares do município? Qual a 

importância dessa atividade no âmbito agrícola familiar local? Diante disso, há importantes 

critérios a serem investigados, relacionando a agricultura familiar do município e a suposta 

alternativa de uso de projetos aquícolas como componente de desenvolvimento dos 

estabelecimentos agrícolas, dando prioridade a discussão sobre a implantação deste segmento.  

Dessa forma, o foco deste estudo é voltado ao município de Humaitá-AM, com o 

intuito de responder indagações relacionadas à questão socioeconômica da agricultura 

familiar desta região, com a inclusão da piscicultura como fonte de renda, destacando suas 

características no contexto econômico, social e ambiental, não deixando de salientar os 

problemas ocorridos durante todo o ciclo de produção.  

Esta dissertação está organizada em três capítulos. O primeiro aborda uma breve 

contextualização teórica sobre o tema que a pesquisa está destinada, buscando esclarecer os 

fatos e fenômenos relacionados ao tema a ser discutido. O segundo trata-se da metodologia 

adotada para a realização da pesquisa e o terceiro apresenta a discussão dos resultados 

encontrados a partir do estudo executado junto aos piscicultores de Humaitá.  
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JUSTIFICATIVA 

Com a inclusão da aquicultura como fonte de renda por pequenos agricultores no 

Amazonas, pesquisas vêm sendo realizadas a respeito da temática voltada à viabilidade da 

produção e sua relação com o meio ambiente, frisando o desenvolvimento do setor no que 

tange a demanda pelo produto, a disponibilidade no comércio, a qualidade e o sistema de 

criação empregado pelo agricultor. Tudo isso, buscando expor a realidade vivida pelos atores 

envolvidos neste processo, coletando informações concretas de causas e consequências da 

aplicabilidade da atividade nessa região.     

Em Humaitá, a aquicultura (piscicultura) tem alcançado estímulo para seu 

desenvolvimento em decorrência do espesso consumo de peixe pela população e devido aos 

fatores naturais (clima) de localização do município, além de fazer fronteira com o estado de 

Rondônia (que tem investido neste setor) (MARTINS, 2014) e encontrar-se nas proximidades 

de rodovias federais (SUFRAMA, 2003). Então, a partir dos critérios relacionados à inserção 

da produção piscícola no município, a agricultura familiar vem obtendo aumento na 

implantação de projetos aquícolas. Porém, aflorando expectativas que ainda necessitam ser 

discutidas com o objetivo de responder qual a viabilidade da atividade como possível fonte 

alternativa neste local, o que vem a justificar este estudo, logo que não há informações que 

exponha os reais motivos que levaram a agricultura de pequena produção a aderir a 

aquicultura (piscicultura) em seu eixo de produtivo no município. 

Diante da perspectiva da inclusão da aquicultura no ambiente agrícola familiar, este 

trabalho apresentará esforços para debater a importância da piscicultura como alternativa para 

a agricultura familiar no âmbito do seu desenvolvimento socioeconômico, não deixando de 

inserir concomitante a isto, as questões atribuídas ao uso sustentável do meio ambiente, 

enfatizando a região Sul do Amazonas, onde se encontra o município de Humaitá.  
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OBJETIVOS 

Geral 

Avaliar a influência da produção aquícola no desenvolvimento socioeconômico de 

agricultores familiares no município de Humaitá-AM. 

Específicos 

 Caracterizar as principais mudanças ocorridas na produção agrícola com a inclusão da 

aquicultura como fonte de renda nos estabelecimentos visitados; 

 Avaliar a viabilidade da aquicultura como alternativa para o desenvolvimento da 

atividade agrícola da região estudada; 

 Levantar quais os principais problemas enfrentados pelos agricultores com a execução 

da piscicultura; 

 Verificar o sistema e o modelo de produção empregado na unidade agrícola familiar e 

avaliar a utilização dos recursos ambientais na realização da piscicultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

CAPÍTULO I 

 

1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo, apresenta-se a revisão de literatura com a descrição de estudos 

referentes ao objetivo da pesquisa, bem como a relação da aquicultura (piscicultura) e seu 

crescimento dentro do segmento agrícola familiar. 

 

1.1 Aquicultura no Brasil e no mundo 

A aquicultura é um setor bastante diverso e fragmentado mundialmente, variando 

desde pequenas produções a empresas conhecidas internacionalmente com faturamento 

superior a R$ 1 bilhão. As empresas mais reconhecidas possuem sua sede na Noruega e 

subsidiárias no Chile, Canadá, Escócia e outros. Dentre tantas empresas com alta produção 

aquícola, a principal produtora de salmão no mundo é a norueguesa aberta Marine Harvest, 

com faturamento superior a US$ 2 bilhões e cerca de 4.900 funcionários. Sendo que a 

piscicultura corresponde a 49,5% da produção aquícola total, caracterizando-se como o ramo 

mais importante da aquicultura (SIDONIO et al., 2012). 

Segundo informações de Chammas (2007), com a queda do setor pesqueiro extrativo 

nas últimas décadas, o crescimento da aquicultura tem sido a única forma de acompanhar a 

alta demanda do consumo de pescado mundial. Além disso, Costa-Pierce (2002) ainda reforça 

que aquicultura deve expandir amplamente no século XXI para suprir as necessidades 

protéica de 8 bilhões de pessoas, e concomitante a isto, preservar o ecossistema continental e 

marítimo no mundo a partir da exploração descontrolada da pesca de captura. Sidonio et al. 

(2012) também acrescenta que o desenvolvimento tecnológico é um dos pontos mais 

importantes no setor aquícola, e que no Brasil a espécie de peixe que se sobressai com melhor 

pacote tecnológico é a tilápia (Oreochromis niloticus L.), embora seja de origem africana e 

não brasileira, ainda é a mais representativa quando se trata deste setor. 

A aquicultura brasileira acelerou seu crescimento mais precisamente na década de 

1990, passando a ser categorizada como atividade de importância econômica em um país que 

possui uma das maiores potencialidades hídricas do mundo, com clima tropical e espécies de 

peixes nativas que apresentam excelente habilidade para piscicultura (SOUZA FILHO et al., 

2002). E por volta do ano de 2007 a 2008, chegou a ocupar o terceiro lugar no ranking da 

América do Sul, alcançando uma produção de 997.783,00 toneladas (MPA, 2009). 
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No ano de 2015, a aquicultura no Brasil continuou crescendo chegando a atingir um 

valor de produção de R$ 4,39 bilhões, com a maior parte (69,9%) proveniente da piscicultura, 

seguida da criação de camarões (20,6%) (IBGE, 2015). E segundo informações da FAO 

(Food and Agriculture Organization), o Brasil pode vir a se tornar um dos maiores produtores 

mundial até 2030, ano em que a produção pesqueira nacional teria condições de atingir cerca 

de 20 milhões de toneladas (BRASIL, 2014).   

A FAO (2016) estima que a produção aquícola dos países em desenvolvimento deve 

continuar em expansão, aumentando em 26% na próxima década e crescendo com força na 

América Latina. Em seu novo relatório, o Estado Mundial da Pesca e Aquicultura 

(SOFIA) estima que o Brasil deva registrar um crescimento de 104% na produção da pesca e 

aquicultura em 2025. Conforme o estudo, o aumento na produção brasileira será o maior 

registrado na região, seguido pelo México (54,2%) e Argentina (53,9%) durante a próxima 

década. Ainda de acordo com a FAO (2016), o crescimento do setor pesqueiro no Brasil tem 

como resposta, as políticas públicas instituídas especificamente para o setor e os 

investimentos demonstram que o país pode ser também uma potência importante na pesca e 

aquicultura.         

1.2 Agricultura familiar e o setor piscícola como alternativa 

Para iniciar este assunto, podemos dizer que a agricultura familiar no Brasil possuiu 

reconhecimento recentemente, para isto acontecer três fatores de igual importância vieram a 

ocorrer: O primeiro fator envolve a retomada do papel do movimento sindicalista com o fim 

da ditadura militar brasileira; já o segundo tem a ver com o papel dos mediadores e 

intelectuais, principalmente cientistas sociais que discutiram sobre o tema logo no início dos 

anos 90; e o terceiro possui relação com o dever do Estado e das políticas públicas ou 

políticas de fomento, que reconheceram o setor agrícola familiar e deram importância a partir 

da criação do PRONAF. A partir destes acontecimentos, a agricultura familiar obteve olhares 

mais atentos para sua concepção de maior importância dentro da sociedade (SCHNEIDER e 

CASSOL, 2013).  

Pode-se acrescentar que a agricultura familiar integra todas as atividades agrícolas de 

base familiar (Lei nº 11.326 de 24 de julho de 2006) e está vinculada a inúmeras áreas do 

desenvolvimento rural, consistindo ainda em explicar que este setor incide em um ambiente 

de organização das produções agrícola, florestal, pesqueira, pastoril e aquícola que 

http://www.fao.org/documents/card/es/c/357c79a0-7fee-428f-a04e-9e86ba1a2ac5/
http://www.fao.org/documents/card/es/c/357c79a0-7fee-428f-a04e-9e86ba1a2ac5/
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apresentam gestão e operação provenientes de uma família predominantemente dependente da 

mão de obra familiar, tanto de mulheres quanto de homens (CAVICHIOLI; FAO, 2014).  

Inúmeras vezes a agricultura familiar encontra-se na dependência da procura da 

produção e da produtividade, interligada ao complexo agroindustrial com intensas mudanças 

econômicas, sociais e culturais na estratégia de acumulação e desenvolvimento capitalista 

(BALSAN, 2006). Pois como cita Wanderley (1985), a agricultura familiar sempre esteve 

presente em um lugar secundário e subalterno na sociedade brasileira. 

Em meio a tantos debates sobre produção de alimentos via agricultura familiar, 

atualmente o desafio disso está ligado à capacidade de produzir alimentos aliados à 

agroecologia. Neste viés, a agricultura de base familiar tem ganhado lugar dentro do 

panorama atual, já que é um cultivo oriundo do sistema familiar onde a mão de obra é de 

procedência da família, obtendo capacidade de ampliar a diversidade da produção, tendo 

consequentemente maior lucro a partir da variedade da produção (MARTINS, 2012). 

Segundo Souza (2006) para o desenvolvimento da aquicultura, dando ênfase a 

piscicultura, esta chega a ser vista como mais uma atividade de inclusão na economia, sendo 

considerada tanto para a pesca artesanal quanto para pequenos agricultores. Destacando ainda 

neste âmbito, o resgate da agricultura familiar como promotora da integração com outras 

atividades agropecuárias para desenvolvimento da pequena propriedade, pois conforme a 

FAO (2014), entre os segmentos que constituem a aquicultura, a piscicultura vem sendo a que 

mais se desenvolve, apresentando uma taxa de crescimento de 10% ao ano. 

Dentre as vantagens levantadas por Barbosa (1992) e outros autores, este mesmo 

explica que a piscicultura, como ramo da aquicultura, pode ser instalada em áreas nas quais a 

agricultura (plantios) e pecuária já não prosperam. Neste âmbito, com o passar dos anos a 

piscicultura vem se destacando como alternativa de renda em médias e pequenas propriedades 

rurais por apresentar diversas opções de comercialização. Baseado na ideia de Brasil (2006), a 

aquicultura por ser uma atividade desenvolvida também por pequenos agricultores, tem sido 

considerada uma promotora da igualdade social, geradora de renda e emprego juntamente a 

um ambiente sustentável. 

Vieira Filho (2009) corrobora com a ideia quando afirma que de fato o ramo da 

piscicultura, ou seja, o cultivo de peixes, pode ser visto como um acréscimo de produção ou 

diversificação das atividades de uma propriedade, e que esse setor aparece como uma 
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alternativa de renda para o produtor, podendo servir inclusive como a atividade mais rentável 

da propriedade. Diegues (2006) e Guilhoto et al. (2006) enfatizam que grande quantidade da 

produção advinda da aquicultura no Brasil é realizada por pequenos produtores que podem 

exercer função essencial tanto na segurança alimentar chegando até ao desenvolvimento de 

uma aquicultura sustentável. 

Na maioria das vezes os agricultores familiares seguem o parâmetro de reprodução via 

modelo do agronegócio, concentrando-se na execução de uma única atividade geradora de 

renda, ou seja, valorizando o monocultivo de pequena escala, onde a família se especializa em 

apenas uma atividade (NUNES et al., 2016), representando uma filosofia de modelo produção 

pronto, o que para o pequeno produtor aumentaria o risco de prejuízos com o produto. 

Explicando esta questão, Ostrensky (1998) diz que a piscicultura brasileira se desenvolve 

principalmente por pequenos produtores, designando que a grande proporção desses 

produtores ainda encara este ramo da aquicultura como apenas uma forma auxílio na renda da 

propriedade. 

1.3 Aquicultura sustentável como alternativa para agricultura 

Quando se fala em aquicultura sustentável, Valenti (2008) com sua visão realista, diz 

que a sustentabilidade seria o gerenciamento dos recursos naturais, financeiros, tecnológicos e 

institucionais de maneira que a garanta a contínua satisfação das necessidades humanas para 

as gerações presentes e futuras. Nesta perspectiva, possui o intuito de criar condições 

materiais para viver confortavelmente, em paz com os recursos naturais ou a melhoria social 

contínua, sem ir além da capacidade de suporte da ecosfera.  

Para compreender melhor, Sachs (1986) (apud TURECK e OLIVEIRA, 2003) 

estabeleceu os princípios básicos dessa nova visão de desenvolvimento. Ele associou 

basicamente seis aspectos, mencionados abaixo, que deveriam conduzir os caminhos do 

desenvolvimento:  

- satisfação das necessidades básicas;  

- solidariedade com as gerações futuras;  

- participação da população envolvida;  

- preservação dos recursos naturais e meio ambiente em geral;  

- elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social e respeito a 

outras culturas e; 

- programas de educação. 
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Levando em conta a mesma reflexão, durante a ECO/92 ou Conferência das Nações 

Unidas, em 1992, no Rio de Janeiro, foram abordados temas a respeito do meio ambiente e 

desenvolvimento, surgindo o reconhecimento da importância de assumir o assunto 

sustentabilidade em qualquer programa ou atividade desenvolvida. Foi nesta mesma 

conferência que surgiu a AGENDA 211, tendo em vista no decorrer do século XXI, a 

conscientização e a colaboração internacional para o desenvolvimento sustentável do mundo 

(AGUIAR e MUNARETTO, 2015). Baseado nessa questão, Balsan (2006) esclarece que, o 

homem como agente modificador da paisagem é responsável pelos impactos submetidos à 

superfície terrestre, atuando no segmento físico, econômico e social. E que se este é agente 

atuante em um espaço, em um ambiente, deve ter como base o equilíbrio entre ele e meio em 

que vive. 

A partir deste embasamento, Oliveira (2009) acrescenta que a aquicultura é definida 

como a produção de organismos de predominância aquática, em qualquer etapa de 

desenvolvimento, e que abranja um espaço confinado e controlado. Podendo esta prática ser 

consumidora de recursos naturais, como a água, energia e solo, havendo a necessidade de uma 

racionalização destas fontes. Como resposta a esta procura, a sustentabilidade na aquicultura 

almeja a produção lucrativa, buscando conservar o meio ambiente e seus recursos disponíveis 

na natureza, gerando o desenvolvimento social. Nessa perspectiva Dumont (1989) cita que, da 

mesma forma que houve desenvolvimento da criação de animais terrestres em cativeiro e na 

transformação do extrativismo agrícola em agricultura sedentária (convencional), a 

aquicultura permite a passagem das práticas de caça de peixes à colheita racional e previsível 

de estoques. 

De acordo com Eler e Millani (2007), até então, a aquicultura encara o desafio de 

moldar-se ao conceito de sustentabilidade, o que significa a adesão de novos valores à 

produção de conhecimento e às práticas do setor. Com isso, a integração da agricultura e 

aquicultura se tornou uma estratégia racional de uso sustentável dos recursos hídricos. Sendo 

esta ideia explicada por Zimmermann e Fitzsimmons (2004), onde dizem que a utilização de 

águas para a irrigação agrícola e para a piscicultura, com reciclagem de nutrientes, intensifica 

a eficiência produtiva no meio rural, consistindo no desejo de aplicar em regiões áridas e 

semiáridas por critérios ambientais, sociopolíticos e econômicos. 

                                                           
1 Plano global, visando à implantação de políticas públicas, as quais buscam atingir o desenvolvimento 

sustentável como fim último (MOTA, et al., 2008). 
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Diante de tais explanações, Assad e Bursztyn (2000) ressaltam que é função do poder 

público, ao trabalhar no sentido de reduzir riscos, criar barreiras que impeçam que o 

desenvolvimento da aquicultura se resuma em “armadilha” tecnológica ou se torne presa da 

ditadura dos mercados, nos moldes como incidiu a “Revolução Verde”. Com isso, os cuidados 

que garantem a legislação ambiental devem ser devidamente desdobrados e adaptados às 

particularidades do setor, para que a “Revolução Azul2” possa acontecer com base na 

sustentabilidade diferentemente da verde. 

Assim, diversos estudos alertam que o uso da integração agricultura-aquicultura se 

encaixa no perfil de pequenas e médias propriedades, podendo caracterizar relativamente esse 

sistema como baixo causador de impactos ambientais em regiões tropicais onde os efluentes e 

lodos originados através da atividade piscícola, normalmente expandem a produtividade das 

águas e solos, impedindo também o processo de eutrofização (AHMED e BIMBAO, 2003; 

NOBLE e LIGHFOOT, 2003; PULLIN, 2003). 

Autores como Eler e Milani (2007) citam que, a agricultura vem comprometendo o 

ambiente por intermédio da ocupação e divisão dos habitats naturais e primitivos ou originais, 

pela minimização da diversidade da biota, com intervenção nas características do solo, da 

água e da qualidade da paisagem, colaborando em alterações dos fatores climáticos globais. 

Ainda complementando este assunto, Soares (2002, p. 29 e 30) afirma que:  

Para que piscicultura possa participar do desenvolvimento sustentável, melhorando 

as condições de vida do ser humano, sem degradar os recursos naturais é preciso 

observar os bons e maus exemplos constatados ao longo da história. É preciso que 

sociedade e meio ambiente estabeleçam um ponto de equilíbrio, mantendo o 

crescimento sem seguir o exemplo da ideologia neoliberal, onde a sustentabilidade 

socioambiental fica comprometida. 

 

Costa-Pierce (2002) expõe ainda as características divergentes de uma aquicultura 

ocidental e oriental, onde explica que no Oriente essa atividade agrícola faz parte de uma vida 

cultural que assegura melhorias através do fornecimento de alimentos e emprego, ou seja, 

incorporando o social e a infraestrutura econômica, sempre ligada a questões do meio 

ambiente. Porém, para o Ocidente a aquicultura é vista como ciência e tecnologia voltada 

apenas para a industrialização e lucratividade, sem preocupação com a infraestrutura social, o 

que pode está dificultando ainda mais a introdução de práticas ecológicas, já que a 

implantação da atividade é por meio de pacotes tecnológicos pré-definidos. 

                                                           
2 Modelo que propõe uma aquicultura responsável e sustentável por meio de uma abordagem integrada que 

envolva todas as partes interessadas (SUPLICY, 2015). 
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Então, pode-se dizer que a aquicultura moderna é embasada em três pilares: a 

produção lucrativa, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social. Designando 

os três como componentes essenciais e indissociáveis para que se possa existir uma atividade 

perene, levando a crer que a preservação ambiental é parte do procedimento produtivo 

(VALENTI et al., 2000). 

Dessa forma, Soares (2002) explica que, simplesmente o observado com toda essa 

discussão é que o problema ambiental no meio rural é agravado quando exercidos sistemas 

agrícolas intensos. O que ocorre principalmente pela prática da agricultura direcionada à 

exportação (com altíssimos custos sociais e ecológicos), que independe ao máximo de mão de 

obra, porém é amplamente dependente dos recursos naturais não renováveis como: 

combustíveis fósseis, fertilizantes químicos e uso intensivo de agrotóxicos.  

Com esta visão, Costa-Pierce (2002) alerta que algumas formas de aquicultura 

intensiva ainda causam graves impactos ecológicos e sociais, simplesmente por fazerem uso 

elevado dos recursos naturais, sendo esta exploração de maneira desenfreada para a 

sustentação de uma atividade geradora de renda e desempenho social inconsequente, como é o 

caso da utilização de ingredientes para ração animal, com insumos provenientes a partir de 

recursos alóctones, onde estes atendem o modelo intensivo de produção suprindo a carência 

de proteína.  

E de acordo com o Fagbenro e Davies (2000), a utilização da farinha de peixe e óleo 

de peixe, por exemplo, advindos de recursos finitos, podem ser substituídos por fontes 

alternativas locais, sem que haja queda no desempenho animal. Além disso, com a 

alimentação de modo intensivo, a produção da farinha de peixe fortalece a pressão do setor 

pesqueiro sobre espécies forrageiras, acarretando a redução desses estoques, resultando na 

minimização de alimentos para espécies de níveis tróficos superiores (NAYLOR et al., 2000). 

Mesmo diante dos fatos, a FAO (2002) afirma que além de vir crescendo com rapidez 

maior que os demais setores de produção de alimentos de origem animal, a aquicultura 

geralmente não tem trazido grandes custos ambientais, embora seja impulsionada pelo 

aumento da demanda e a redução dos estoques naturais, esta vem sendo duplicada nas ultimas 

décadas, gerando emprego e desenvolvimento na economia de inúmeros países. 
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1.4 Aquicultura no Amazonas com ênfase na piscicultura 

Embora na Amazônia os recursos pesqueiros sejam disponíveis com abundância, o 

crescimento da procura por espécies de intenso valor comercial tem acarretado a redução dos 

estoques naturais de rios e lagos, em decorrência disso tem aumentado o desenvolvimento e 

crescimento da piscicultura na região (BATISTA e PETRERE JR. 2003).  

De acordo com dados disponibilizados pela SUFRAMA (2003) no Amazonas, a 

piscicultura é uma atividade de grande potencial, pois apresenta características substanciais de 

recursos naturais como parâmetros ecológicos, biológicos e hídricos situado na maior bacia 

hidrográfica do mundo. Com isso, apesar de a Região Norte ter sido responsável por uma 

participação um pouco menor, de 21%, no cenário nacional, é uma das promessas do setor 

piscícola brasileiro, pois conta com grande abundância de água doce, diversidade de espécies 

e o maior consumo médio per capita de pescados do Brasil (SIDONIO et al., 2012). 

Tendo a aquicultura como atividade de maior crescimento no panorama do setor 

primário brasileiro nos últimos 15 anos, no Amazonas a produção saltou de aproximadamente 

2.500 toneladas/ano em 2003 para cerca de 23.500 toneladas/ano em 2016, podendo chegar a 

ser representada como uma forma de agricultura alternativa para o suprimento da crescente 

demanda do consumo de pescado no estado (SEPROR, 2016). 

Segundo informações de Oliveira et al. (2012) e SEPROR (2016) a piscicultura no 

Amazonas está divida em quatro modos de produção: viveiros escavados, barragens, tanques-

rede e canais de igarapés. Onde os viveiros escavados se destacam com a estimativa de 

aproximadamente 1.831ha de lâmina d’água, seguido de barragens com uma estimativa de 

1.732 ha, canais de igarapés com 87.859 m3 e tanques-rede com 11.076 m3, tudo isso com 

cerca de 3.500 produtores trabalhando neste setor. Neste aspecto, as principais espécies 

cultivadas na piscicultura amazonense são: Tambaqui (Colossoma macropomum C.), 

Matrinxã (Brycon amazonicus S. e A.) e Pirarucu (Arapaima gigas C.). 

Pantoja-Lima (2015), diz que a média da produtividade em viveiros escavados e semi-

escavados até então chega a atingir cerca de sete toneladas por hectare. E em todo o estado, a 

SUFRAMA (2003) apontou estudos que nove cidades, sendo estas: Manaus, Manacapuru, Rio 

Preto da Eva, Itacoatiara, Iranduba, Presidente Figueiredo, Itapiranga, Coari e Humaitá, 

caracterizaram-se como localidades com forte potencial econômico para piscicultura, devido à 

presença de áreas de terra firme, localizadas ao longo de rodovias federais e estaduais, ou com 
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fácil acesso às hidrovias existentes. Porém, de acordo com dados disponibilizados pela 

SEPROR (2016) os dez municípios que apresentam as maiores produções são: Rio Preto da 

Eva, Benjamim Constant, Manaus, Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru, Careiro, Presidente 

Figueiredo, Coari e Humaitá. 

Dentre os municípios destacados como fortes produtores piscícolas no estado e no 

país, Rio Preto da Eva (AM) foi o principal produtor estadual e nacional de peixes em 2015, 

registrando a despesca de 14,10 mil toneladas, representando um considerável crescimento 

para a região (IBGE, 2015). Dué (2011) explica que mesmo com esse aumento, a aquicultura 

ainda tem como o maior desafio encontrar alternativas que atendam tanto os interesses 

econômicos como os ambientais. 
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CAPÍTULO II 

 

2. METODOLOGIA 

O procedimento metodológico deste estudo foi realizado, considerando as diferentes 

perspectivas exigidas pelos distintos objetivos, sendo classificado como pesquisa descritiva e 

explicativa, com abordagem quantitativa e qualitativa, fazendo uso de entrevistas 

semiestruturadas com observações simples diretas aos estabelecimentos agrícolas envolvidos. 

Com a utilização da pesquisa descritiva pretendeu-se descrever os fatos e fenômenos 

da determinada realidade a que o estudo esteve voltado, neste caso, a avaliação junto aos 

agricultores. Já a pesquisa explicativa preocupou-se em identificar os fatores que motivaram 

ou que contribuíram para o acontecimento dos fenômenos (GIL, 2007; TRIVIÑOS, 1987). 

Assim, em conjunto, as informações coletadas foram em maior quantidade do que poderiam 

ser obtidas individualmente, logo, a abordagem quantitativa se importa com a representação 

numérica e a qualitativa com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, 

atentando-se para a compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais (SILVEIRA e 

CÓRDOVA, 2009). 

A entrevista semiestruturada foi utilizada como peça fundamental neste estudo por ser 

aplicada semelhante a uma conversa informal junto ao agricultor, pois combinou perguntas 

abertas e fechadas, onde o informante teve a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto 

pela pesquisa, seguindo um conjunto de questões antecipadamente definidas (BONI e 

QUARESMA, 2005). Gill et al. (2008) enfatizam que estas (entrevistas) consistem de 

inúmeras questões-chave que auxiliam na determinação das áreas a serem exploradas, mas 

também admitem ao entrevistador ou entrevistado a discordarem sobre o assunto, a fim de 

obter uma ideia ou resposta mais detalhada. 

Além da entrevista semiestruturada, o uso da observação direta in loco foi uma 

maneira de manter um contato mais direto com o produtor e sua realidade. Juntamente a esta, 

a observação também é considerada um método de coleta de dados com a finalidade de 

adquirir informações a respeito de determinados aspectos da realidade. Ela auxilia o 

pesquisador no momento de “identificar e conseguir provas se tratando de objetivos sobre os 

quais os indivíduos não têm consciência, mas que são guias de seu comportamento” 

(LAKATOS e MARCONI, 1996). Segundo Martins (2013, p. 30) 
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A observação como método de obtenção de dados reporta-se à nossa capacidade de 

registro do visto e vivido por sujeitos da pesquisa, por nós mesmos e pelas 

interações ocorridas entre nós (pesquisadores) e os sujeitos da pesquisa 

(participantes). A observação se orienta por nossa sensibilidade e habilidade de 

“escutar” e “descrever” o contexto, costumes, práticas, linguagens, diálogos, 

símbolos, e tudo o que está envolvido com a pesquisa. 

O método de uma pesquisa é um dos critérios fundamentais na elaboração e execução 

de um projeto, principalmente ao que tange a validação da pesquisa e obtenção de resultados 

satisfatórios. Com a escolha do método, procura-se especificar da maneira mais explícita 

possível, quais os motivos determinaram aquela alternativa a ser selecionada (OLIVEIRA, 

2011). 

Com isto, este tipo de estrutura metodológica abordou uma análise que admitiu que o 

estudo final da pesquisa se tornasse mais flexível, não se incomodando com o uso de métodos 

estatísticos na análise dos dados adquiridos. 

2.1 Área de estudo 

O estudo foi conduzido no município de Humaitá, mais precisamente em 17 

estabelecimentos agrícolas localizados na BR 230, sentido Humaitá-Manaus/Humaitá-Lábrea 

(Vicinal do Leite e Vicinal Alto Crato) e BR 319, sentido Humaitá-Porto Velho/RO (Figura 

1). 

O município de Humaitá-AM está situado na mesorregião Sul Amazonense e 

microrregião do Madeira, com área territorial de 33.071,902 km2, e população estimada em 

51.354 habitantes. Localiza-se a uma latitude 07º30'22"Sul e a uma longitude 63º01'15"Oeste, 

estando a uma altitude de 90 metros (IBGE, 2016). Segundo a classificação de Köppen, o 

clima da região é do tipo tropical chuvoso (chuvas do tipo monção), apresentando um período 

seco de pequena duração (AM), temperaturas variando entre 25 e 27 °C e precipitação média 

anual de 2.500 mm, com início do período chuvoso em outubro prolongando-se até junho e 

umidade relativa do ar entre 85 e 90% (BRASIL, 1978). Apresenta sua cobertura vegetal 

composta por áreas de savana, floresta tropical ombrófila densa e floresta ombrófila aberta 

(PASSOS et al., 2014; BELTRÃO, 1997) criando uma exuberante riqueza em espécies 

vegetais e animais. Recentemente as principais atividades econômicas são a pecuária, 

piscicultura, pesca artesanal, cultivo de arroz, cupuaçu, hortaliças, artesanato, fábricas de 

doces e licores, beneficiadoras de castanha, movelaria, madeireiras, extrativismo vegetal e 

garimpo (MORAES, 2017). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
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FIGURA 1. Mapa de localização das unidades agrícolas familiares com atividade aquícola no município de 

Humaitá-AM, entrevistadas para realização do estudo: “Aquicultura no desenvolvimento socioeconômico de 

agricultores familiares em Humaitá-AM”. 

Fonte: CRUZ, E. (2018) 

 

2.2 Coleta de dados 

Para a coleta de dados foi efetivado inicialmente o levantamento de informações 

disponibilizadas na literatura, com publicações de relatórios técnicos, livros, teses, 

dissertações, artigos especializados e por meio do órgão do município responsável pela 

atividade (Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do 

Amazonas - IDAM). Posteriormente, para cumprir os padrões éticos, o projeto foi submetido 

à análise do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP), para em seguida dar 

prosseguimento ao estudo. 

A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de novembro de 2017 a fevereiro de 

2018 com o intuito de levantar informações ao que tange as relações sociais, econômicas e 

ambientais dos pequenos piscicultores do município de Humaitá-AM. Foram entrevistados 

individualmente 17 piscicultores, com auxílio de questionário, contendo questões estruturadas 

e abertas para melhor orientação de uma conversa informal. O fundamento da entrevista 

correspondeu à relação de diálogo ou da interação constituída entre o pesquisador e o 
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indivíduo que aceitou participar da entrevista (MARTINS, 2013), o que com o auxílio do 

questionário essa habilidade apresentou melhores resultados, colaborando no entrosamento 

entre o entrevistador e entrevistado, já que o questionário possui um princípio de suprir as 

necessidades do processo de análise através das informações coletadas (MOYSÉS e MOORI, 

2007). 

Em 80% dos casos, as entrevistas foram conduzidas em conjunto com a observação 

direta in loco, sendo as demais visitas realizadas em datas posteriores às entrevistas, de acordo 

com a disponibilidade do piscicultor. As visitas in loco foram compostas por observações 

enriquecidas por meio de fotografias, com objetivo de detalhar as características de cada 

propriedade agrícola. Quanto ao uso de diferentes técnicas de observação em variadas classes 

de pesquisa ou estudo, Gil (2008) esclarece que, simplesmente por ser utilizada para obter 

dados com exclusividade em diversas pesquisas, e também por estar presente em diferentes 

ocasiões (da pesquisa), a observação atinge o parâmetro de ser considerada como método de 

caráter investigativo. 

Nesta perspectiva, Martins (2013) destaca que, os dados primários são oriundos 

diretamente das fontes de informações que serão utilizadas na análise e interpretação do 

objeto em estudo (realidade), e, que a entrevista e a observação são alternativas na aquisição 

destes dados. 

2.3 Universo amostral da pesquisa 

A pesquisa foi realizada através de amostragem não probabilística, sendo esta 

dependente unicamente dos critérios de seleção do pesquisador. O universo utilizado foi 

composto por agricultores identificados como piscicultores familiares ou de pequena 

produção piscícola (propriedade de pequeno porte), os quais foram selecionados 

intencionalmente de acordo com os objetivos e critérios considerados na pesquisa, destacando 

as características particulares do grupo em estudo e o conhecimento do pesquisador sobre o 

assunto a ser investigado (MALHOTRA; MATTAR, 2001).  

A composição do universo amostral contou com a participação não somente de 

agricultores de base familiar, mas também de agricultores de pequena escala de produção 

(pequeno porte), pelo fato de seus sistemas produtivos atenderem às características 

requerentes à pesquisa de forma similar a agricultura familiar, tais como a estimativa de 

renda, produção e gestão da propriedade. De acordo com as informações levantadas em 
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campo, como estes piscicultores obtinham tais semelhanças, o universo amostral abordou as 

duas categorias para melhor estimar a influência da aquicultura no desenvolvimento 

socioeconômico dos agricultores familiares de Humaitá, devido o conjunto de dados 

adquiridos se tornarem mais expressivos ao problema da pesquisa, logo, a partir destes 

(dados) se pode identificar a realidade que a agricultura familiar do município está submetida. 

Para a execução deste estudo, a amostra foi composta por 17 agricultores 

(piscicultores) registrados atualmente no município de Humaitá-AM, os quais foram 

abordados por meio de entrevistas semi-estruturadas, sendo preservadas suas identificações 

nominais. Ressaltando que, primeiramente todos os participantes entrevistados obtinham 

esclarecimento dos objetivos da pesquisa para em seguida assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), concordando com a realização 

dela. 

2.4 Análise e interpretação dos dados 

Após a coleta dos dados, para a obtenção das análises provenientes da coleta de 

informações, por intermédio da comunicação entre o pesquisador e o piscicultor, o material 

foi destinado à análise de conteúdo, seguindo a metodologia de Bardin (livro “Análise de 

Conteúdo” de 1977), cuja técnica teve a finalidade de descrever sistematicamente o resultado 

da comunicação obtida entre os atores envolvidos, demonstrando maior contribuição na busca 

do conhecimento a respeito do problema da pesquisa (MARTINS, 2013). 

Obtida esta etapa, as informações foram organizadas e codificadas em um banco de 

dados na forma de planilha eletrônica com o auxílio do programa Microsoft Excel, para 

posterior análise e interpretação das informações com o intuito de transmitir, por meio da 

descrição e elaboração de gráficos, os resultados analisados. 
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CAPÍTULO III 

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Na busca de respostas aos objetivos propostos na parte introdutória deste trabalho, 

neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos por meio da coleta de informações e 

sua discussão. 

3.1 Caracterização do agricultor e suas práticas de produção sem a inserção da 

piscicultura 

A caracterização do perfil socioeconômico é um instrumento fundamental para 

diferentes tipos de análises, principalmente quando se quer conhecer as relações dos processos 

sociais, a produção econômica de determinada área, circunstâncias vividas por certa 

comunidade ou população, assim, como definir o seu âmbito processual de crescimento e 

desenvolvimento (OLIVEIRA, 2017). 

Como ponto de partida, foi possível constatar que os entrevistados possuem entre 30 e 

67 anos de idade e são todos do sexo masculino. Quanto à naturalidade dos piscicultores, 41% 

têm origem de outros estados (RS, GO, MA, AL, MT e CE), 12% de outros municípios do 

Amazonas (Manaus e Novo Aripuanã), concentrando-se 47% de Humaitá-AM, podendo o 

percentual de 41% dos dados ser decorrente da migração de famílias de outros estados em 

busca de espaço agrícola e oportunidades, na esperança por melhores condições de vida 

(REBELLO e HOMMA, 2005). Para o grau de escolaridade dos entrevistados destaca-se que 

não houve casos de analfabetismo, considerando que 59% deles possuem nível superior e 

apenas 12%, possuem ensino fundamental incompleto. 

Neste sentido, quando questionados em relação às suas origens na atividade agrícola, a 

tradição familiar esteve presente como principal fator, principalmente quando verificou-se 

que, a gestão da propriedade justifica-se através de herança familiar. Porém, não se pode 

deixar de acrescentar que mais da metade (82%) do universo desta pesquisa, mesmo sendo 

proprietários dos estabelecimentos agrícolas, retiram renda com alguma outra atividade 

profissional fora da propriedade, não se classificando apenas como produtores familiares, 

exercendo simultaneamente atividades no serviço público e no comércio, por exemplo. 

Schneider et al. (2006) caracterizam esse tipo de relação como pluriatividade entre atividades 

agrícolas e não-agrícolas, as quais tendem a ser mais intensas quando mais complexas e 
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variadas forem as ligações ao que se refere o agricultor e o ambiente social e econômico 

associados. 

Do mesmo modo, assim como nem todos os entrevistados foram classificados apenas 

como agricultores familiares, logo, não dependem exclusivamente das atividades presentes na 

propriedade, também vale ressaltar que 12% dos participantes desta pesquisa, são 

classificados somente como piscicultores (pequena produção), não tendo indícios de outras 

atividades presentes em suas propriedades. Em justificativa, estes produtores alegaram que 

por motivo de planejamento mantém a piscicultura como única atividade no imóvel. 

Assim, ao que concerne às principais atividades produtivas, tidas como geradoras de 

renda com exceção a piscicultura, a lavoura e a criação de outros animais foram destacadas. 

No entanto, segundo as informações prestadas por meio das entrevistas com pelo menos 59% 

dos produtores, a piscicultura já vem apresentando mais importância que a lavoura no quesito 

empenho de produção e produtividade no estabelecimento agrícola. Em reflexão, este fato 

pode está sendo ocasionado devido à visão de crescimento que nos últimos anos o setor 

aquícola vem direcionando para a região. Como consequência disso, o interesse dos 

agricultores pela piscicultura se sobressaiu, tendo em vista futura chance de melhorias no 

setor agrícola a partir de sua (piscicultura) inserção na propriedade.  

Dessa forma, a criação de outros animais, tais como, galinhas, bovinos, suínos, patos e 

caprinos, ainda despontam como principais fontes de renda em 88% das propriedades 

agrícolas visitadas, onde a criação de galinhas está presente em 42% destas, seguida pela 

produção bovina e suína, ambas com 19%  cada, e a criação de pato e caprino,  presente em 

7% e 3% das propriedades, respectivamente. Os demais (12%) entrevistados, como já 

mencionados anteriormente neste estudo, estão incluídos entre os que apresentaram apenas a 

piscicultura como atividade na propriedade agrícola. 

Nesse contexto, a questão do rendimento mensal analisado através das atividades 

produtivas, é destacada na Figura 2, a qual pode ser observada que 41% das famílias retiram 

das atividades entre 1 (um) a 2 (dois) salários mínimos mensais, enquanto que 35% 

conseguem extrair menos de 1 (um) salário mínimo, restando 6% entre 2 (dois) a 4 (quatro) 

salários e apenas 6% acima de seis salários. Destacando que os 12% são aqueles que não têm 

outra atividade com exceção a piscicultura.  
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FIGURA 2. Renda mensal dos agricultores por meio das atividades produtivas sem a inserção da piscicultura em 

Humaitá-AM, entrevistados em 2017/2018 para a realização do estudo: “Aquicultura no desenvolvimento 

socioeconômico de agricultores familiares em Humaitá-AM”. 

A partir dos critérios de avaliação do rendimento mensal agrícola (exceção a 

piscicultura), pode-se compreender a relevância para a possível análise de viabilidade sobre a 

piscicultura como instrumento alternativo na agricultura de Humaitá. Não obstante, através do 

levantamento desta variável acima supracitada e categorizada, confirma-se que em quase 

todas as propriedades há diversificação de atividades agrícolas utilizadas complementarmente 

como forma de “prevenção” ou assegurando alguma outra (atividade agrícola) que não tenha 

desempenho satisfatório. Diante destas, apenas 12% das produções foram classificadas 

exclusivamente como propriedades aquícolas, apresentando somente a piscicultura como 

atividade de renda na propriedade, por motivo de planejamento, logo, são pertencentes a 

produtores que também apresentam renda com atividades não-agrícolas (comerciantes e 

servidores públicos). Com isso, este resultado se sobressai como preponderante ao estudo, 

desde o instante em que relata a verdadeira situação que os agricultores se encontram 

socioeconomicamente com seus estabelecimentos agrícolas.  

Nesta premissa, mesmo com as informações cedidas pelos próprios agricultores, 

diversos deles comentaram que não fazem controle de gastos na propriedade. Algumas das 

causas do desinteresse em elaborarem anotações aplicadas às atividades de produção, podem 

estar inseridas à falta de planejamento ou organização da gestão da propriedade, que por 

muitas vezes preocupa-se apenas em produzir e comercializar, esquecendo de considerar os 

fins lucrativos como questões que realmente poderiam lhe favorecer em inúmeras tomadas de 

decisões. Tinoco (2006) argumenta que o produtor rural, de maneira geral, e o produtor 

35%
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familiar, mais especificamente, não têm o costume de realizarem anotações que poderiam 

transformar-se em elementos significativos para análises mais intensas e para originarem 

indicadores favoráveis em sua tomada de decisão.  

Reforçando essa ideia, pode-se dizer que ainda há necessidade de melhoramento em 

processos de controle interno e de investimento em capital humano e educação para a 

atividade na propriedade, sendo necessária a implantação de planejamento voltado ao controle 

financeiro e atendimento técnico, pois ambos em conjunto, além de melhorar o gerenciamento 

da atividade, também facilitam o acesso ao crédito por intermédio das políticas públicas 

(SILVA et al., 2016).  

Nesta perspectiva, com base nos dados levantados por meio das entrevistas, observou-

se que, as propriedades contabilizadas neste estudo, ainda têm a piscicultura como atividade 

pouco explorada quando comparada às demais presentes na propriedade, exceto aquelas 

caracterizadas unicamente como estabelecimentos aquícolas (12%). E, por conseguinte, pôde-

se caracterizar que, as propriedades agrícolas que apresentam outros meios de produção com 

exceção à piscicultura, tiram bom proveito ao que corresponde a renda mensal a partir das 

atividades agrícolas, mas, ainda esperam que com o desenvolvimento da aquicultura na região 

e a inserção da piscicultura como mais uma atividade geradora de renda, esse aproveitamento 

seja melhorado.  

Assim, diante das informações mencionadas neste subtópico, pôde-se compreender 

como os produtores dos estabelecimentos agrícolas se apresentam socioeconomicamente sem 

a inserção da piscicultura entre suas atividades de produção. E baseado na interpretação destes 

dados, no tópico a seguir, poderá ser observado qual a influência que a piscicultura possui 

quando relacionada ao desenvolvimento da produção na propriedade e na vida dos pequenos 

agricultores de Humaitá, permitindo responder se o sistema de produção destes (agricultores) 

apresentou melhorias ou agravantes, de acordo com a inclusão da atividade. 

3.2 Caracterização das pisciculturas estudadas 

3.2.1 Aquicultura em Humaitá: o antes e o depois da inserção da piscicultura 

A classe de pequenos produtores da região Amazônica tem evoluído de forma secular, 

com as transformações de mercado, políticas públicas e as inovações locais e externas à 

região (HOMA et al., 2014). De acordo com este tema, no município de Humaitá, Sul do 

Amazonas, “ainda é grande o estoque de terras públicas, considerando que a legislação em 
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vigor estabelece como propriedade da União todas as terras que margeiam as estradas federais 

e os cursos dos rios” (MARTINS, 2008, p. 39). 

Baseado nos dados levantados, os resultados deste estudo mostram que quando 

consideradas as características das propriedades agrícolas contabilizadas pela pesquisa, 

observou-se que a menor delas possui extensão de 4,5ha e a maior é constituída por 370,0ha, 

sendo que das 17 propriedades, somente uma delas o proprietário não apresenta título 

definitivo do imóvel (em tramitação). Destacando que todos os estabelecimentos são 

classificados como pequenas propriedades, logo, apresentam área compreendida entre 1 (um) 

a 4 (quatro) módulos fiscais. Evidenciando que para o município de Humaitá, o tamanho de 1 

módulo fiscal equivale a 100ha, segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA).  

3.2.1.1 Atividades desenvolvidas nas áreas anteriores a piscicultura 

Das atividades desenvolvidas nas áreas anteriormente à implantação das instalações 

para criação dos peixes, constatou-se que 36% dos locais eram campos naturais3, nos quais 

nenhuma atividade de produção era realizada. Nas demais propriedades, estes locais 

correspondiam, às seguintes formas de utilização: 29% de pasto para criação de gado, 14% 

plantio de frutíferas, 11% plantio de mandioca. Nos 10% restantes havia outra atividade de 

produção animal: criação de galinha e ovinocultura. E em uma das propriedades, no local de 

implantação da piscicultura havia anteriormente uma olaria. 

Em contraponto, pôde ser observado que as áreas dos estabelecimentos antes da 

implantação das pisciculturas continham pouco uso, chegando até a serem consideradas 

improdutivas para plantios, por obterem características de solo ácido e até mesmo encharcado, 

dificultando o aproveitamento do espaço e nos permitindo afirmar (com a entrevista) como 

uma das razões da baixa utilidade do local para mais da metade dos entrevistados.  

Outro ponto característico nas áreas das unidades agrícolas é abordado por Resende et 

al. (1999), o qual expõem que os elevados teores de silte contido nestes solos tendem a 

dificultar seu uso e manejo, provocando o bloqueio ou maior dificuldade de infiltração de 

água e emergência de plântulas. 

                                                           
3 Paisagem que inclui várias formações campestres abertas, onde se alternam pequenas árvores isoladas e 

florestas de galerias ao longo dos igarapés (BRAUN e RAMOS, 1959). Esses campos formam mosaicos com as 

florestas circundantes, sendo o contato entre essas vegetações, em alguns locais, abrupto, enquanto em outros a 

transição entre a floresta e o campo natural apresenta-se gradual (FREITAS et al., 2002). 
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3.2.1.2 Extensão das áreas aquícolas 

No que diz respeito o tamanho da área aquícola em cada ambiente de produção 

averiguado, observou-se que todas as propriedades são classificadas como de pequeno porte, 

isto é, estão dentro do tamanho máximo permitido para serem enquadrados nesta categoria, 

contendo área alagada inferior a 5,0 hectares (Figura 3), de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 413, de 26 de julho de 2009, onde dispõe sobre o porte de produção de áreas 

aquícolas.  

 

FIGURA 3. Área de lâmina d’água das unidades aquícolas de Humaitá-AM em 2017/2018, pertencentes aos 

piscicultores entrevistados para a realização do estudo: “Aquicultura no desenvolvimento socioeconômico de 

agricultores familiares em Humaitá-AM”.  

Diante do exposto, nota-se que 32% das pisciculturas, estão entre 1,1 a 2,0ha de 

lâmina d’água, enquanto que 5% se ajustam como de maior extensão piscícola, estando entre 

4,1 a 5,0ha de área de produção. Salientando que 21% dos entrevistados não souberam 

disponibilizar esta informação, mas de acordo com o observado através das visitas in loco, 

este percentual não ultrapassa o tamanho máximo para ser considerada pequena produção 

(5ha). Conforme a Lei nº 11.326, de quatro de julho de 2006, para que esta atividade seja 

considerada de base familiar é necessário que se estabeleça no máximo até 2ha de lâmina 

d’água, e segundo esta pesquisa, somente 42% das propriedades avaliadas correspondem à 

categoria. Com isso, Tinoco (2006) explica que ao se definir a agricultura familiar 

contemporânea, deve-se levar em conta todas as formas que essa categoria social apresenta, 

seja ela baseada no trabalho familiar não-agrícola (pluriatividade) ou com a participação do 
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trabalho assalariado, mas que a essência da mão de obra familiar (agrícola ou não-agrícola) 

seja preservada. 

Então, com a maior quantidade percentual de propriedades aquícolas em área alagada 

estabelecidas até 2,0ha de lâmina d’água, verificou-se que a maior parcela das propriedades 

faz uso da produção piscícola em espaços que antes não havia produção e nenhum cultivo, 

apenas clareiras de campo. Em razão disso, acredita-se que o impacto direto ao meio ambiente 

ainda tem sido pouco expressivo, porém, este efeito pode se expandir, lembrando que mais da 

metade das áreas onde foram implantadas as pisciculturas possuem características de campos 

naturais (Campo Limpo4 e Campo Sujo5). Mas, mesmo com essas características de 

aproveitamento e uso da terra, a expressão de impacto reduzido, pode também estar associada 

ao curto período de uso da área para a produção da piscicultura, destacando que a expansão da 

pequena agricultura para este setor do município, ainda é estabelecida como principiante. 

Nessa concepção, Valenti (2002, p. 2) ressalta que:  

A aquicultura depende fundamentalmente dos ecossistemas nos quais está inserida. 

É impossível produzir sem provocar alterações ambientais. No entanto, pode-se 

reduzir o impacto sobre o meio ambiente a um mínimo indispensável, de modo que 

não haja redução da biodiversidade, esgotamento ou comprometimento negativo de 

qualquer recurso natural e alterações significativas na estrutura e funcionamento dos 

ecossistemas. 

E ainda, no contexto geral, Lima (2018) afirma que para o estado do Amazonas, em 

relação à análise de dados por mesorregiões, verifica-se que o maior acúmulo de área alagada 

é encontrado na mesorregião Centro, com 2.205,32ha do total, seguida da mesorregião Sul, 

com 252,71ha do total. Também acrescenta que, os maiores resultados de área alagada média 

para estruturas de terra firme, ou seja, com predominância de viveiros escavados, se apresenta 

na mesorregião Sul, a qual possui média de 2,15ha. Deixando claro que Humaitá está entre os 

municípios inseridos nesta contagem.  

3.2.1.3 Sistemas e estruturas de criação  

Baseado nos critérios estruturais da produção, Antonucci (2016) explica que os 

sistemas de criação podem ser classificados de vários modelos, cada um com suas 

peculiaridades, assim como suas vantagens e desvantagens. Uma vez que, um sistema de 

cultivo é um grupo de características ou métodos de produção utilizados pelas aquiculturas, 

                                                           
4 Vegetação campestre caracterizada por extensões de terras recobertas por plantas herbáceas, 

principalmente gramíneas, e sem matas (BRAUN e RAMOS, 1959).  
5 Campo coberto por gramíneas associadas a arbustos e árvores (BRAUN e RAMOS, 1959). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_(bioma)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADnea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata
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sendo dividido nas modalidades: intensiva, semi-intensiva e extensiva (CARVALHO, 2016). 

Perante isso, constatou-se que os sistemas de cultivos que predominam nas pequenas 

propriedades agrícolas, são caracterizados como semi-intensivos, sendo 59% deles 

constituídos de viveiros escavados, 23% de barragens e 18% mistos, isto é, compostos de 

viveiros escavados e barragens em uma mesma propriedade, como consta na Figura 4. 

 

FIGURA 4. Modos de produção aquícola que integram o sistema de produção das pequenas pisciculturas de 

Humaitá-AM, visitadas em 2017/2018 para a realização do estudo: “Aquicultura no desenvolvimento 

socioeconômico de agricultores familiares em Humaitá-AM”. 

De acordo com o analisado, é possível que a escolha das instalações de cultivo nas três 

formas encontradas, tenha se desenvolvido devido às características de clima, solo e das 

possibilidades de manejo que se tem na região, visto que tais fatores estão atrelados ao 

aproveitamento do local e aspectos avaliados quando se trata da sustentabilidade da atividade. 

Já para a classificação do sistema de produção, a partir das entrevistas e observações in loco, 

concluiu-se que as pisciculturas são de criação semi-intensiva, devido à escala de 

produtividade por área, e ainda serem de pequeno porte em busca de melhores condições de 

produção, fazendo pouco uso de meios tecnológicos. Caracterizando melhor o sistema de 

cultivo semi-intensivo, diz-se que: 

No sistema semi-intensivo ocorre interferência de alguns fatores de produtividade, 

caracterizando-se pela possibilidade de esvaziamento total do viveiro, possibilidade 

de despesca, controle na reprodução, presença de prática de adubação, calagem e 

opcionalmente, uma alimentação artificial à base de subprodutos orgânicos e a 

manutenção da densidade populacional durante o cultivo. (SILVA, 2007, p. 12). 

Mas, é um sistema pelo qual seus cultivados dependem principalmente do 

fornecimento de alimento artificial, podendo buscar complemento na alimentação natural 

59%23%

18%

Viveiros escavados

Barragens

Escavados e Barragens
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disponível, e tendo como característica básica a média ou baixa densidade de espécimes, 

variando em dependência da espécie utilizada no ambiente de produção (CARVALHO, 

2016). 

Dessa forma, pôde-se compreender que as estruturas de cultivos que vigoram entre as 

pequenas propriedades piscícolas de Humaitá, são de viveiros escavados e barragens, 

resultados estes, semelhantes aos encontrados com o estudo de Oliveira et al. (2012), onde  

constatou que no Sudoeste e Sul Amazonense as estruturas mais utilizadas são de barragem e 

tanque escavado, enquanto que no Norte do estado o que prevalece é o canal de igarapé, e no 

centro, tanque-rede. E ainda, quando verificado os sistemas de cultivo por mesorregião, Lima 

(2018) conferiu que nas mesorregiões Sul e Centro ocorrem maior incidência de sistemas 

semi-intensivos, com percentual de 94,07% e 92,16% no total. Caracterizando que este tipo de 

sistema é um dos mais eficientes como tecnologia de produção de espécies nativas para a 

região, logo, os pacotes tecnológicos mais bem desenvolvidos estão ligados a espécies 

exóticas (GUERREIRO, 2012). 

Oliveira (2009) ressalta ainda que o sistema produtivo utilizado em um 

estabelecimento aquícola poderá gerar maiores ou menores interferências ambientais, e 

podem ser reunidos em função da produtividade, números de espécies envolvidas e 

compartilhamento de atividades (consórcio com outras espécies que não aquelas 

exclusivamente aquáticas). Ressalvando que, para a agricultura de pequena escala, os pacotes 

de produção implementados até então, giram em torno, principalmente da produtividade, com 

alto consumo de alimentação artificial. Em outras palavras, ainda pode ser comparado aos 

moldes da revolução verde, com intensa dependência dos pacotes tecnológicos, os quais os 

pequenos produtores têm que encarar o desafio de moldar-se às tecnologias pouco adequadas 

ao seu estilo de produção.   

Diante de tais características, Valenti (2008) alega que, no Brasil as atividades no 

ramo da aquicultura ainda não são destacadas como sustentáveis, pela simples razão de que a 

maioria dos projetos não são planejados em conformidade com o meio ambiente, sendo 

fundamentados em monocultivos (apenas uma espécie) intensamente arraçoados. O que 

poderia ser minimizado se fosse levado em consideração a combinação do tradicional e do 

“moderno” numa perspectiva dialógica, que permitiria melhorias expressivas na produção, 

com preservação cultural e sustentabilidade ambiental e social (MENEGHETTI e SOUZA, 

2015). 
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3.2.1.4  Insumos utilizados na produção piscícola 

Ao que corresponde os insumos utilizados nas pisciculturas, o processo de seleção da 

espécie a ser produzida é um dos fatores de grande valia ao se tratar do êxito de uma 

produção. Em função disso, quanto à espécie cultivada, a que se sobressai em todo o 

município é o tambaqui (C. macropomum), a qual está presente em todas as pisciculturas 

contabilizadas neste estudo, deixando o pirarucu (A. gigas) como a segunda mais produzida. 

Justificando a escolha da espécie cultivada em cada propriedade, os piscicultores alegaram 

que optaram pelo tambaqui como principal espécie, por ser nativo da região Norte, rústica 

para criação em cativeiro e obter alta demanda durante o ano todo. Itens que as demais 

espécies não conseguiriam alcançar com a mesma eficiência. Então, para que ocorra a seleção 

de uma espécie alguns fatores têm que ser considerados, tais como: mercado, produção 

contínua de alevinos durante o ano todo, tecnologia de produção disponível, além da 

adaptação às características climáticas, rusticidade e crescimento rápido (TEIXEIRA et al., 

2006).  

Outra característica que viabiliza a produção do tambaqui é seu hábito alimentar, o 

qual é onívoro (se alimenta de frutos e sementes) e apresenta também ótima adaptação a todo 

tipo de ração industrializada (PAULA, 2009), desempenhando papel fundamental na 

tecnologia de produção da região. 

Nessa sequência, Meante e Dória (2017) quando trabalharam com a caracterização da 

cadeia produtiva da piscicultura em Rondônia, também observaram que o tambaqui é a 

principal espécie cultivada em todos os empreendimentos de piscicultura por eles 

pesquisados, porém, não somente em um de seus municípios, mas em todo o Estado, 

ocupando o lugar de principal peixe cultivado, trazendo logo em seguida o pirarucu. Caso 

parecido com o ocorrido nas pisciculturas de Humaitá. No entanto, os trabalhos de Lima 

(2018) ainda reforçam que assim como o Estado de Rondônia, a criação da espécie tambaqui 

em todo o Estado do Amazonas, atualmente apresenta o percentual de 92,36% de preferência 

nas pisciculturas, sendo considerada a espécie mais cultivada em todo o estado. 

Quanto aos demais insumos utilizados na produção, a alevinagem e a ração são os que 

mais causam preocupações ao piscicultor, já que os outros, tais como, adubos químicos, 

orgânicos e calcários, são adquiridos sem muita dificuldade. No caso da alevinagem, devido o 

município ainda não conseguir suprir totalmente a demanda, mesmo com um Centro de 

Treinamento e Tecnologia de Produção de Alevinos de Humaitá (CTTPAH), inaugurado em 
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2013, a alternativa dos piscicultores é recorrerem aos municípios mais próximos. Entretanto, o 

problema com a ração se torna mais flexível devido esta ser encontrada no município, mas, 

como relatado pelos atores sociais (piscicultores), com custos elevados, contendo influência 

direta no custo final do produto.  

 A Figura 5 expõe o percentual dos locais onde os alevinos são adquiridos pelos 

proprietários dos estabelecimentos piscícolas, concentrando 54% na cidade mais próxima do 

município, a capital Porto Velho/RO e 38% em Humaitá, restando 8% divididos entre os 

municípios de Candeias do Jamarí e Ariquemes, ambos também pertencentes ao estado de 

Rondônia.  

 
FIGURA 5. Locais de aquisição dos alevinos utilizados na produção aquícola de Humaitá-AM pelos 

entrevistados em 2017/2018 para realização do estudo: “Aquicultura no desenvolvimento socioeconômico de 

agricultores familiares em Humaitá-AM”.  

 Acrescentando que, apenas 35% dos piscicultores recebem a alevinagem transportada 

pela empresa fornecedora e os outros 65% são responsáveis pelo transporte dos peixes até a 

propriedade. Lembrando que o manejo durante o transporte dos peixes também faz toda a 

diferença no ciclo produtivo, no entanto, muitos piscicultores ainda realizam o transporte de 

forma empírica, sem os conhecimentos mínimos para conduzi-lo de forma eficiente e segura 

(KUBITZA, 2009). 

3.2.1.5 Manejo alimentar 

Quanto ao parâmetro alimentação dos peixes, quando os piscicultores foram indagados 

com a questão: “Os animais são alimentados somente com ração ou há outras fontes?” Com 

base na análise de suas respostas, concluiu-se que, em 100% das pisciculturas envolvidas na 

38%

54%

4%
4%

Humaitá/AM

Porto Velho/ RO
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pesquisa, o manejo alimentar é composto com o fornecimento de ração aos animais. Todavia, 

12% dos entrevistados relataram que já forneceram outras fontes provenientes da produção da 

própria localidade agrícola, mas observaram que o resultado não foi satisfatório quando 

comparado à alimentação exclusiva com ração, ocorrendo atraso no desenvolvimento corporal 

dos peixes. Hisano et al. (2008) argumentam, que para um alimento alternativo ser visto como 

viável é carecido que obtenha custo reduzido, volume de produção e boa disponibilidade 

local. A contar pelo valor nutritivo, boa digestibilidade6 de nutrientes, aminoácidos e 

minerais.  

Assim, como a alimentação diária da criação é fornecida exclusivamente de forma 

manual em todas as pisciculturas, constituindo uma frequência variada de acordo com cada 

fase da produção, o universo da pesquisa obteve o percentual de 65% aqueles que fornecem 

alimento a alevinagem 2 (duas) vezes ao dia e 35% aqueles que fornecem alimentação 3 (três) 

vezes ao dia. No entanto, da fase juvenil a adulta essa frequência é restringida, consistindo 

entre 1 (uma) a 2 (duas) vezes por dia. Nesta mesma linha, os piscicultores explicaram que 

fornecem ração com mais frequência na fase da alevinagem, pelo simples fato de haver maior 

necessidade da alimentação balanceada até a fase juvenil, logo, quanto melhor alimentados e 

nutridos os peixes estiverem, mais rápido obterão crescimento corporal e chegarão à etapa de 

engorda e comercialização. Corroborando com Martin et al. (1995), os quais afirmam que o 

produtor deve sempre estar atento a qualidade, distribuição e consumo da ração, nas diferentes 

fases de crescimento dos peixes. 

Baseado nesta perspectiva, o fornecimento alimentar através de ração artificial nas 

pisciculturas estudadas, é fundamental para o ótimo desempenho dos peixes no sistema de 

produção utilizado, mas, quando relacionado ao viés econômico da propriedade, essa técnica 

de manejo se sobressai como um dos fatores limitantes para o desenvolvimento do setor na 

região. Com isso, mesmo que o desempenho dos animais seja satisfatório, medidas de manejo 

que são indispensáveis neste modo de produção (principalmente a dependência da utilização 

de rações industrializadas) colocam o piscicultor em posição de fragilidade na condução da 

atividade, sendo o custo da ração e sua oscilação de preços se apresentando como o principal 

risco de abandono da atividade. Além disso, com o aproveitamento destes subprodutos, no 

sentido de minimizar os entraves pelos altos preços das rações, outra questão benéfica seria a 

redução dos impactos advindos do lançamento inadequado desses coprodutos no ambiente 

                                                           
6A digestibilidade do alimento representa a capacidade do animal em utilizar seus nutrientes, em maior ou menor 

escala, sendo uma característica do alimento, e não do animal (SILVA e LEÃO, 1979). 
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(SILVA et al., 2017), porém, aflorando as características que seriam divergentes daquelas 

ligadas ao uso dos pacotes tecnológicos, os quais fogem da visão dessas consequências 

provenientes das suas técnicas inadequadas, advindas de estímulos ineficientes.  

Entretanto, diante dos fatos supracitados, é fundamental que faça uso de rações 

balanceadas de qualidade, como garantia de suprimento das exigências nutricionais que a 

espécie cultivada necessita (TAVARES-DIAS, 2011). Por outro lado, como comentado ao 

longo deste estudo, a aquisição desse tipo de alimento é custosa quando se fala em economia, 

estando intimamente ligada à vulnerabilidade de oscilações de preços das commodities, tal 

como também influencia em problemas ambientais. Sendo que neste modo de produção 

(semi-intensivo) a não utilização de rações artificiais é quase impossível para a obtenção de 

um produto de qualidade, principalmente da espécie em cultivo (tambaqui), pois como 

abordado por Lopes et al. (2010),  um dos grandes desafios para o cultivo de tambaquis, tem 

sido identificar alternativas que possam reduzir os custos com a alimentação, sem 

comprometer a qualidade da água, o desempenho produtivo e a quantidade de filé. 

Explicando melhor essa questão, observa-se que por trás da produção de commodities, 

encontram-se os fluxos de energia, materiais e distribuição de riquezas. Tudo isso em 

procedência de um modelo baseado nos moldes de produção e consumo insustentável e 

injusto, posto que o mercado de commodities impulsiona as desigualdades sociais e danos 

ambientais, favorecendo aqueles melhores estruturados financeiramente (como no caso de 

grandes produtores). Logo, é fundamentado por preços de mercadorias que não abordam as 

degradações ambientais, os dilemas sociais acarretados pelo acúmulo de renda e poder, sem se 

quer cogitar os impactos à saúde gerada na cadeia produtiva (PORTO e MILANEZ, 2009).  

El Khalili (2014) destaca que, o que se tem ultimamente é uma commoditização 

convencional, que é produzida com monocultura, distante de uma ambiental, que demanda a 

diversificação da produção, poupando os ciclos da natureza de acordo com as características 

de cada bioma. Distinguindo cada uma, diz-se que a produção convencional de commodities, 

é direcionada para a transgenia, para biologia sintética e geoengenharia; a outra visa a 

agroecologia, permacultura, agricultura alternativa e de subsistência, estimulando e 

valorizando as formas tradicionais de produção que herdamos de nossos antepassados. A 

convencional centraliza o lucro nos grandes produtores, já a ambiental o divide em um 

modelo associativista e cooperativistas para atender a maior parte da população que foi 

excluída do outro modelo de produção e financiamento. 
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Então, salienta-se que os preços das commodities estão sujeitos a uma grande variação, 

e que pode afetar, positiva ou negativamente o orçamento dos países dependentes dos 

recursos naturais para produção econômica. E se nesta circunstância, caso este problema não 

seja devidamente enfrentado, pode gerar reais dificuldades para a gestão macroeconômica dos 

governos, transmitindo consequências degradantes nos mais diversos meios de produção, que 

como já discorrido, atinge fortemente os elos mais vulneráveis na sociedade – a classe mais 

desfavorecida economicamente (LAPLANE et al., 2014). E é neste instante que pode ser 

observada a importância de um incentivo eficaz, que não se submeta a estratégias voltadas 

apenas ao negócio patronal, mas que acompanhe igualmente os responsáveis pela cadeia de 

sustento do país, visando desenvolvimento no tripé que realmente a sociedade deve ser 

sustentada (social, econômico e ambiental). 

Nesta premissa, ainda há necessidade de ir em busca das políticas públicas que 

transitem o modelo frágil e exportador ao desenvolvimento alternativo sustentável, apoiando a 

agroecologia para pequenos produtores rurais, o desenvolvimento de práticas de turismo 

ecológico, com a permissão do uso de recursos nas florestas no viés sustentável; além da 

transferência energética fóssil para as renováveis, juntamente com o intuito de desenvolver 

tecnologias para que a qualidade de  vida seja melhorada, de tal maneira que possa permitir o 

fortalecimento interno do país (PORTO e MILANEZ, 2009; ZANELLA e LEISMANN, 

2017). 

3.2.1.6 Mão de obra e despesca nas pisciculturas 

Trabalhando as questões de buscas e melhorias ao que visa o desenvolvimento 

aquícola de pequenos produtores, diz-se que a aplicação da mão de obra familiar na 

piscicultura é predominante no Brasil (SILVA et al., 2017), fator que não diverge deste 

estudo. Portanto, com relação ao número de contratados fora da família para auxiliar na 

piscicultura, 41% dos piscicultores declararam utilizar mão de obra externa, sendo estes 

diversas vezes contratados temporariamente em algumas fases do ciclo de produção, com 

maior incidência no período de despesca, não ultrapassando o número máximo de 3 a 4 

pessoas, pouco ou sem nenhuma qualificação na área.  

Os demais integrantes da pesquisa relataram que trabalham sozinhos durante todo o 

ciclo de produção, exceto na despesca. Frisando que, a mão de obra empregada pelos 

proprietários dos imóveis, na maioria das vezes, é constituída por caseiros do estabelecimento 

agrícola ou mesmo contratados com a finalidade de operarem em outras atividades presentes 
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na localidade rural, mas que de vez em quando realizam a função de amparar de alguma 

forma na piscicultura.  

Essa forma de utilização da mão de obra aplicada nas propriedades, associa-se 

principalmente ao tamanho do ambiente produtivo, que neste caso é classificado como de 

pequeno porte. Explicando minuciosamente, diz-se que o uso da mão de obra familiar atrelada 

à contratada-temporária, é empregada de acordo com a necessidade de cada etapa do ciclo de 

cultivo, que como mencionada no parágrafo anterior, obtém frequência intensiva somente 

durante o período de despesca. Então, pode-se considerar que, como a extensão da área 

piscícola exige pouca mão de obra, os gastos com contratados mediante todo o ciclo 

produtivo, é pouco elevado, fazendo com que o piscicultor consiga associar o auxílio familiar 

à necessidade de trabalho da sua piscicultura. 

Barbosa e Pantoja-Lima (2016) também constataram em Presidente Figueiredo/AM, 

que todas as pisciculturas do levantamento da sua pesquisa faziam uso da mão de obra 

familiar para operacionalizar o empreendimento. Esclarecendo que em geral, a força de 

trabalho permanente era composta por dois integrantes da família e a mão de obra contratada 

era de aproximadamente quatro pessoas, resultados bem semelhantes aos encontrados junto às 

pequenas pisciculturas de Humaitá. Através destas informações, é possível entender que tal 

característica pode ser vista como fator positivo, assegurando que o piscicultor é capaz de 

absorver a força do trabalho existente na propriedade agrícola, com custos de produção mais 

reduzidos, pela simples razão de não necessitar contratar mão de obra para realizar os 

trabalhos (SOARES, 2002). 

Nessa sequência, como a mão de obra é um dos instrumentos que integra fortemente 

um ciclo de atividade de produção, outro ponto que não deve ser deixado de considerar dentro 

deste quesito, é a sua utilização na fase de despesca, sendo esta etapa também caracterizada 

como uma procedente para cálculos de viabilidade financeira. As despescas são operações 

rotineiras nas pisciculturas, realizadas após cada etapa da criação ou ao final do cultivo, 

quando os peixes serão comercializados (KUBITZA, 2009).  

Assim, para melhor caracterizar como a produção piscícola se desenvolve nas 

localidades agrícolas, a etapa de despesca também necessitou ser inserida como fator de 

distinção entre as propriedades. Através do número de operações constatou-se que, 47% das 

pisciculturas, efetuaram entre 1 a 3 despescas durante toda a trajetória aquícola, (fator também 
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associado a idade da piscicultura); enquanto que 23% dos  entrevistados afirmaram terem 

realizado em média de 4 a 6 despescas durante todo o período de produção; somente 18%  

realizaram mais de 10 despescas; 6% não realizaram nenhuma despesca; e 6% não souberam 

responder ao questionamento. De acordo com os piscicultores, estas despescas são 

fragmentadas durante o ano, e em alguns casos com intervalos de reposição da 

alevinagem/viveiro variando até um ano, sendo este período utilizado para reestruturação 

(secagem, correções no solo e limpeza do local) e posteriormente reabastecimento do plantel.   

Baseado nestes fatos observou-se que, o indício da falta de planejamento de atividade 

também influencia diretamente nesta etapa produtiva, e está presente como fator de distinção 

entre as pisciculturas, um exemplo claro deste aspecto, são os 18% de piscicultores 

enquadrados na média daqueles que realizaram 10 despescas, porquanto praticam a atividade 

a mais de 15 anos, sendo apenas um deles abaixo desta faixa, ou seja, se todos estes fossem 

assegurados adequadamente quanto a atividade, a média de despesca poderia ser mais 

elevada,  possibilitando que o negócio fosse mais lucrativo. Kubitza (2009) complementa que 

a agilidade e o sucesso destas operações dependem imensamente, do planejamento do 

trabalho, do treinamento da equipe, da qualidade do equipamento e infraestrutura disponível, 

do preparo e da condição dos peixes no momento do manuseio, além de outros fatores, 

principalmente para atividades de produção aquícola que pretendem se encaixar na semi-

intensividade. 

Dessa forma, Schirmer e Cardoso (2011) citam que a distinção de produção entre os 

piscicultores também pode advir de técnicas de manejo diferenciadas, além da importância 

que a piscicultura possui no conjunto de atividades de cada estabelecimento agrícola, 

contabilizando desde o planejamento até o controle de custos, podendo categorizar como 

ponto preponderante durante o levantamento de informações no viés socioeconômico. Logo, 

as informações ao que tange as atividades manejadas na propriedade, são vertentes que 

revelam o posicionamento de cada uma ao que diz respeito à sua importância no ciclo de 

produção total da propriedade. Apesar disso, Teixeira et al. (2006) acrescenta que, de certa 

forma, as tecnologias para intensificação dos sistemas de produção existem, todavia, 

consistindo na questão socioeconômica e institucional como os únicos limitantes para o 

avanço da piscicultura no desenvolvimento rural. 

 

 



48 
 

3.2.1.7 Comercialização e renda com a piscicultura 

Para o quesito comercialização do produto proveniente da atividade piscícola, a Figura 

6 aponta o destino da produção de peixe dos piscicultores participantes da pesquisa, o qual 

subentende-se que 29% do produto total é direcionado a atravessadores, 24% à clientela fixa e 

encomendas. Já os produtores que fornecem seus produtos ao mercado municipal de Humaitá, 

comércio próprio e a comércios do município para revenda, cada um apresenta o percentual 

de 14%. Ressaltando que os outros 5% restantes é direcionado àquele que ainda não 

comercializa o produto, porquanto a atividade ainda é recente na propriedade. 

 
FIGURA 6. Destino da produção piscícola dos pequenos aquicultores de Humaitá-AM, entrevistados em 

2017/2018 para a realização do estudo: “Aquicultura no desenvolvimento socioeconômico de agricultores 

familiares em Humaitá-AM”. 

Analisando cuidadosamente os dados de comercialização dos produtos advindos dos 

participantes deste estudo, pode-se comprovar que ainda há ampla concentração de 

piscicultores presentes no município de Humaitá, que necessitam escoar sua produção com 

auxílio de atravessadores. Em virtude dessa situação, estes produtores alegam que a falta de 

organização e apoio a atividade por órgãos do governo, lhes obrigam a dependerem de uma 

segunda alternativa de distribuição em busca do sucesso produtivo, comercial e econômico, 

visto que a demanda por pescado na região permite com que a oferta possa ser intensa, 

ajudando a suprir a população com essa proteína animal, principalmente em épocas de 

restrição legal de algumas espécies, além de datas comemorativas. 

Em função dos dados estabelecidos, pode ser exposto que o preço oferecido aos 

produtores possa não atender suas necessidades até mesmo de custo para produção, colocando 
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então os piscicultores em uma situação desconfortável, pois como inúmeros ainda dependem 

de atravessadores, estes (piscicultores) podem estar sujeitos a obtenção de um valor sobre o 

pescado muito abaixo do necessário para cobrir o investimento em sua produção (MEANTE e 

DÓRIA, 2017). Destacando que nesta etapa, a organização em associações específicas entre 

os produtores é vista como fortalecedora na defesa de seus interesses, buscando:  

O fortalecimento da organização social coletiva por meio de entidades 

representativas do setor, como associações e cooperativas de piscicultores, visando a 

formação de redes de negociação para a compra de equipamentos e insumos em 

grandes volumes e com melhores preços, além do apoio à comercialização, 

principalmente para pequenos produtores, o que contribuirá com a diminuição de 

custos e aumento da lucratividade. (LIMA, 2018, p. 197). 

Outro fator de total importância no ciclo de produção aquícola é a variável renda, a 

qual a partir desta se tem noção do nível de significância da atividade para o desenvolvimento 

econômico da propriedade. Em favor disso, Silva et al. (2016) acrescentam que só é possível 

realizar o custo da produção na piscicultura se existir dados sobre a atividade produtiva, sendo 

este o motivo da necessidade dos produtores fazerem uso do planejamento de todo o percurso 

(do projeto de implantação ao consumidor final) para avaliar a situação econômica de 

viabilização da produção. 

Conforme os dados adquiridos, a renda mensal proveniente da piscicultura nas 

propriedades agrícolas ainda é incipiente, porquanto 41% dos produtores discorreram que há 

pouco retorno decorrente da produção dos peixes e minimamente é possível cobrir os gastos 

(investimento) adquiridos com a atividade. Neste mesmo percalço, em 23% das respostas, a 

atividade aquícola foi colocada como sem lucro, apenas obtendo despesas, principalmente 

com a onerosidade no manejo alimentar. Já o percentual de 18% relatou que houve melhoria 

de renda perante o que anteriormente continha em seus imóveis, porém, não quiseram 

comentar sobre valores. 

Por fim, complementando o percentual, 12% das respostas adquiridas demonstraram 

que a renda com a produção da atividade gera em torno de um salário mínimo mensal, sendo 

considerada muito baixa quando comparada as demais atividades presentes na propriedade. E 

apenas o percentual de 6% relatou que a piscicultura rende acima de 4 salários mínimos 

mensais (Figura 7), justificando que dentre estes 6% consta um dos estabelecimentos 

agrícolas composto pela piscicultura como atividade principal. 
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FIGURA 7. Renda mensal dos agricultores a partir da piscicultura nas unidades aquícolas familiares de 

Humaitá-AM, entrevistados em 2017/2018 para a realização do estudo: “Aquicultura no desenvolvimento 

socioeconômico de agricultores familiares em Humaitá-AM”. 

Em suas pesquisas, Pestana et al. (2008), destacam a importância que a aquicultura 

representa na escala familiar e no seu caráter de complementação de renda em consequência 

do pequeno rendimento que a atividade promove. Do mesmo modo, Batista (2013) acredita 

que a atividade aquícola é vista como uma renda a mais para o produtor, sua família e a 

propriedade agrícola. Mas, mesmo através das considerações relacionadas por estes autores, 

avaliando a variável renda dos agricultores (piscicultores) de Humaitá, subtende-se que esta 

ainda se faz pouco eficiente no tocante ao desenvolvimento econômico da classe abordada, 

necessitando de organização e apoio que transmitam eficácia e eficiência ao setor, margeando 

o mínimo de efeito na melhoria de vida do agricultor, pois o percentual que alegou que 

atividade está sem lucro foi bastante elevado. Nesta instância, Soares (2002) aponta que o 

controle financeiro da atividade, em conjunto ao monitoramento da criação, permite ao 

piscicultor verificar ajustes necessários, que irão determinar o resultado econômico da 

piscicultura. 

Assim, baseado nestas informações, foi colocada em questão a percepção de cada 

piscicultor no tocante à melhoria de vida (social, econômica e produtiva) com a atividade, ou 

seja, mudanças positivas ou negativas ocorridas com a inclusão da produção piscícola. 

Através deste critério, as respostas estiveram divididas da seguinte forma: 65% os que 

declararam alguma melhoria e 35% os que afirmaram não ter notado melhorias. Em 

argumento, a renda extra esteve presente como um dos motivos de melhorias, mesmo 

considerada ainda pequena quando comparada aos gastos. Todavia, a futura opção de renda 
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também se destacou como uma melhoria, os quais alegaram que investem na atividade, 

acreditando que com um pouco mais de planejamento (tanto dos piscicultores quanto políticas 

públicas) conseguirão o retorno que buscam. Já para aqueles que relataram não ter notado 

melhorias, apenas acrescentaram que contêm somente gastos sem retorno, alguns 

mencionando até mesmo prejuízos com a inclusão da atividade.  

Diante dos fatos mencionados pelo universo desta pesquisa, pôde-se perceber que as 

políticas públicas que poderiam auxiliar o setor piscícola no Amazonas, pouco são utilizadas 

pela categoria (produtores) em Humaitá. Em consequência disso, tornam mais atrasados, os 

planos previstos para expansão do setor, como por exemplo, o Plano Safra/Amazonas que tem 

por objetivo: 

Desenvolver atividades que fortaleçam as principais cadeias produtivas do Estado, 

de forma sustentável tanto ambientalmente quanto socialmente, dando foco nas 

principais potencialidades regionais, de forma que garanta a melhoria da qualidade 

de vida da população local, principalmente às que vivem nas florestas. (SILVA, 

2017, p. 64). 

E outras implementadas nacionalmente, como o Plano de Desenvolvimento da 

Aquicultura Brasileira, que visa a criação de uma organização de instituições que tenha como 

foco, monitorar o meio onde a aquicultura está sendo desenvolvida, e o Plano Safra da Pesca e 

Aquicultura, que busca criar meios para fomentar o desenvolvimento sustentável da 

aquicultura, pretendendo não somente o crescimento da produção e da produtividade, mas 

também se preocupando em gerar empregos, renda e organização econômica para os 

aquicultores (SILVA, 2017).  O que não vem acontecendo, de acordo com os dados 

adquiridos nesta pesquisa para o município de Humaitá, logo, constatou-se que a dificuldade 

de acesso a estes planos (exemplo o Plano Safra/Amazonas) se reflete à ausência de 

informações junto à assistência técnica e interesse dos piscicultores por alegarem burocracia e 

algumas vezes favorecimento a quem reside maior posse econômica.  

Diegues (2006) explica que o pequeno agricultor procura alternativas de manejo 

simples e funcional, que propiciem autonomia e abonem a sustentabilidade da atividade. Com 

isso, é necessário que haja investimento em pesquisas que busquem encontrar tecnologias 

alternativas, elaboradas conforme a realidade do produtor, que possam ser inseridas e 

sustentadas por ele, ou seja, é necessário que se desenvolvam tecnologias adequadas para a 

aquicultura de pequena escala, cujos custos estejam ao alcance dos produtores. 
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No entanto, vale ressaltar que, para o município de Humaitá a piscicultura de pequeno 

porte é um setor que futuramente pode ser viabilizado para o desenvolvimento da região, 

porém, ainda apresenta questões criteriosas que tendem a ser discutidas ao que tange 

melhorias socioeconômicas, tais como: organização social, incentivo fiscal, cadeia produtiva, 

dentre outros. Logo, com a inclusão da piscicultura nas propriedades agrícolas contabilizadas 

nesta pesquisa, observou-se que a respectiva melhoria desenvolvida ainda é limitada, todavia, 

quando comparada às demais atividades agrícolas mencionadas anteriormente, esta já se 

aproxima como forte candidata ao desenvolvimento produtivo rural do município, de modo 

que na categoria de pequena produção, este panorama atual pode ser transformado se houver 

incentivo, organização e planejamento. 

3.2.2 Aquicultura em Humaitá: interesse e motivação para o ingresso na atividade  

Nos últimos tempos a aquicultura tem se tornado um componente atraente e 

importante à população rural, sendo bastante salientado em situações em que aumentam as 

pressões populacionais, a degradação ambiental e a redução das capturas por meio da pesca 

(TEIXEIRA et al., 2006).  

Assim, diante dos critérios que influenciaram na inserção da atividade piscícola dentro 

das propriedades humaitaenses, o que obteve proeminência diante dos demais, está voltado ao 

crescimento da atividade na região, com percentual de 35%, seguido pelo critério de 

influência familiar, com cerca de 29%, o qual discorreram (produtores) que pelo menos um 

ente do grupo já havia trabalhado com pesca ou tinha visão mais abrangente do que a possível 

atividade poderia proporcionar. Porém, dentre as principais razões pelas quais a piscicultura 

foi inserida como atividade econômica, a diversificação e renda extra aparece em 37% das 

respostas, deixando a demanda do produto na região e a experiência familiar na segunda 

colocação percentual, ambas presentes em 16%. 

Pesquisas relacionadas apontam, que assim como ocorre em Humaitá, outros locais 

também vislumbram a necessidade dos agricultores em diversificarem suas fontes de renda 

nas localidades agrícolas, tal como ocorreu no estudo de Schirmer e Cardoso (2011), que, 

também concluíram que a pesca extrativa em Agudo/RS, demonstrou baixo incremento na 

ampliação de oferta de pescado nas últimas décadas, fazendo com que a aquicultura se 

tornasse mais promissora perante a demanda e a oferta do produto. 
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Zacardi et al. (2017) ainda explicaram que entre os motivos que levaram os produtores 

rurais de Santarém/PA a iniciar a atividade aquícola, destacam-se, a disponibilidade de área 

na região; afinidade com a aquicultura; incentivo, convivência e aprendizado com amigos e 

produtores vizinhos; percepção de viabilidade na produção, além da adoção da atividade 

como uma forma de lazer que, com o passar do tempo, e com a geração de renda 

complementar, ganhou dimensões de atividade produtiva, características que não condizem 

com este estudo.  

Segundo as informações levantadas junto aos pequenos piscicultores, para ingressarem 

na atividade aquícola, os projetos de implantação e instalação do sistema piscícola, foram 

estabelecidos por diferentes fontes, consistindo em 47% aqueles que obtiveram auxílio de um 

Engenheiro de Pesca, 24% de algum Técnico com outra formação, e 29% realizam o processo 

por conta própria, tendo buscado auxílio somente para elaboração do projeto. Mas, perante os 

relatos, esta não foi vista como etapa dificultosa. Do mesmo modo, Amaral e Fialho (2006) e 

Barros (2002) explicam que, para impedir lesões ao meio ambiente, qualquer projeto de 

piscicultura deve ser instalado em observância a certas normas, principalmente quanto à 

localização, à água utilizada e ao lançamento de efluentes aos rios e córregos. E a instalação 

deve ser precedida de toda uma investigação da presença de dificuldades legais para o uso da 

área selecionada (TEIXEIRA et al., 2006).  

Para a construção do sistema de produção, cerca de 59% declararam que inicialmente 

receberam incentivo do governo via política pública (projeto de assistência), mas que somente 

para a escavação dos tanques, pois alegaram não eficiência dos trabalhos, perfazendo todo o 

restante da instalação do sistema com recurso próprio. Já os demais 41% dos entrevistados, 

discorreram que não utilizaram respaldo do governo, nem financiamentos bancários, 

restringindo-se também apenas a recursos próprios. Nessa perspectiva, Oliveira (2017) 

acredita que, a necessidade de implementação de políticas públicas para o sucesso dessa 

atividade é imprescindível, dado que, a atividade aquícola pode favorecer a redução da 

pressão nos estoques naturais.  

Quando averiguado sobre o motivo desses 41% não utilizarem financiamentos ou 

créditos via políticas públicas, os piscicultores confessaram: dificuldade por intensa 

burocracia em financiamentos, pouca informação em relação às políticas de fomento, não 

tiveram interesse ou não viram tanta necessidade para ir em busca.  Neste viés, Homa et al. 

(2014) declaram que, a possível solução dos problemas da pequena agricultura na Amazônia 
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está ligada a ações político-institucionais, mudanças na percepção dos produtores e processos 

operativos para que ocorra viabilização dessas propostas. Em favor disso, Nunes (2007) 

remete as políticas agrícolas como possíveis indutoras as mudanças almejadas pelos governos 

no setor, sendo isto realizado por meio de instrumentos que estimulem a produção e gerem a 

distribuição social da riqueza da agricultura. 

No entanto, mesmo com o mínimo de apoio oriundo do governo, quando verificou-se 

o tempo de atuação aquícola dos produtores, observou-se que os considerados mais jovens na 

atividade, trabalham com a criação piscícola entre 1 a 5 anos (41%). Os demais se dividem: 

35% entre 6 a 10 anos, 12% entre 11 a 15 anos e somente o percentual de mais 12% se 

encaixando entre 16 a 20 anos de atividade. Destacando que o piscicultor mais antigo, 

conforme os dados levantados, está há 17 anos em atividade, todavia, não coloca a 

piscicultura como principal atividade de renda durante todo esse período de atuação, pelo 

contrário, argumentou que continua com a atividade apenas para diversificar a renda, tendo-a 

somente de uso complementar, já que não vê incentivo no setor. 

Em função de tais informações, pode-se perceber que, ultimamente estes 

acontecimentos podem estar se efetivando a contar pelo mais recente desenvolver do setor 

aquícola na região, que é o caso da expansão da piscicultura humaitaense. Como 

consequência, as demais causas podem ter motivos mais diretos, como por exemplo, às 

políticas de incentivo, dificuldades produtivas, dentre outros. Baseado nestes preceitos, 

Oliveira et al. (2005) acreditam que, para evitar acontecimentos que comprometam a 

produção, primeiramente deve-se identificar os melhores resultados quanto à competitividade 

na piscicultura, bem como os seus pontos fortes e fracos, custos de produção, realizando as 

devidas análises econômicas e financeiras, além das avaliações econômicas de viabilidade da 

atividade. 

Em contrapartida, como os indícios de defasagem de informações ao que tange a 

produção aquícola são bastante corriqueiros, a ampliação de planos no desenvolvimento de 

programas de políticas públicas podem ser influenciados, pois Kubitza et al. (2012) dizem 

que, na maioria dos estados do Brasil não existem sistemas seguros de coleta de dados da 

produção da atividade. Para melhor esclarecer, Santos (2014) articula que as políticas públicas 

estabelecidas e recentemente implementadas no Brasil, são programas e ações que englobam 

diversos setores e áreas, com a pretensão de garantir o acesso efetivo da população aos 

direitos constitucionais e humanos direcionados à redução das desigualdades. Porém, para que 
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tenha efetividade, os dados relacionados às atividades têm que ser seguros, caso contrário, as 

estratégias propostas pelas políticas de fomento correm o risco de não serem eficientes. Fato 

que pode estar ocorrendo nesta área de estudo. 

3.3 Desafios e limitações relacionadas à piscicultura no município de Humaitá 

Como toda produção possui seu nível de dificuldade a ser enfrentada, seja ela de 

pequena ou grande escala, neste trabalho foi levantado junto à piscicultura humaitaense os 

principais entraves que afetam a atividade de maneira direta e indireta, os quais foram 

divididos em caráter específico, de acordo com cada propriedade piscícola, e geral, 

considerando a opinião de cada ator social com relação ao desenvolvimento da piscicultura no 

município.  

Os problemas que acometem o ciclo de produção dos piscicultores brasileiros 

geralmente estão vinculados desde a falta de incentivo dos governantes, às consequentes 

questões relacionadas à preservação do meio ambiente e da biodiversidade. E há uma série de 

fatores que podem afetar a atividade piscícola no país, sobretudo para os produtores que 

desenvolvem a atividade no interior do estado (FRANÇA e PIMENTA, 2012).  

Assim, a partir da análise e interpretação dos resultados, foram originados seis pontos 

específicos, tidos como principais entraves no ciclo produtivo, brevemente destacados pelos 

produtores, consistindo na seguinte sequência:  

- manejo alimentar (ração onerosa); 

- assistência técnica; 

- alevinagem; 

- energia elétrica;  

- predação de alevinos; 

- escoamento/acesso ruim. 

Com isso, em consequência de tais problemas encontrados durante o percurso 

produtivo, o manejo alimentar, ou seja, a onerosidade da ração se sobressaiu perante os 

demais parâmetros supracitados, chegando a atingir o percentual de 54% das respostas, 

seguida pela etapa de alevinagem com 17%, assistência técnica com 13%, predação aos 

alevinos com cerca de 8%, e por fim 8% divididos entre energia elétrica e escoamento.  

Fatores parecidos foram encontrados em pisciculturas de 12 (doze) municípios da 

mesorregião Sudeste paraense, as quais os produtores citaram: ausência de assistência técnica 
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especializada (26,76%); custo elevado da ração comercial (25,08%) e dificuldade no acesso 

aos financiamentos ou pela falta de informação (18,06%) (SILVA et al., 2010). 

Em virtude das respostas mencionadas pelos atores envolvidos na pesquisa, como já 

descrito anteriormente, o custo elevado da ração consta como um dos principais motivos o 

qual conduz ao aumento dos gastos na propriedade em relação às demais atividades, 

principalmente devido à inexistência de parcerias entre produtores (individuais) ou 

associações. Por conseguinte, o valor unitário da ração que poderia ser minimizado, se 

efetuado em conjunto, causa impacto um tanto quanto mais intenso no setor financeiro da 

propriedade, o que por alguns deles (piscicultores) foi citado com ênfase quando indagado 

sobre lucro em cima da realização da atividade.  

Caso semelhante a este também foi encontrado em outros estudos, como citado por 

Brabo et al. (2016), onde explicam que mesmo com cerca de 3 (três) décadas após a chegada 

de rações de outros estados e melhorias nas tecnologias de produção, o Nordeste paraense 

ainda sofre com os custos de rações, pois representa de 50% a 80% do custo de produção das 

pisciculturas comerciais.  Para Oliveira et al. (2012), dentre as dificuldades que mais sofreram 

destaque pelos piscicultores, a obtenção da ração também esteve presente como um dos 

principais pontos desafiadores em três das quatro mesorregiões do Amazonas, estando 

incluída neste meio a mesorregião Sul. 

Neste aspecto, assim como citado inúmeras vezes por uma diversidade de autores 

(TINOCO, 2006; OSTRENSKY e BOEGER, 2008; OLIVEIRA et al., 2012; DUTRA et al., 

2014; BRABO et al., 2016; LIMA, 2018), adquirir a ração comercial ainda continua sendo  

um dos impasses mais criteriosos até a atualidade, e que a maioria das pequenas propriedades 

aquícolas, não exclusivamente no Amazonas, mas nas distintas regiões do país, sofrem com 

esse gargalo da atividade. Sem contar que a partir dos relatos via entrevista e informações 

provenientes da literatura, esta se desenvolve como um dos principais motivos que pode levar 

ao abandono da atividade piscícola, logo, em união aos demais gastos com a produção, é tida 

como pouco lucrativa, despertando muitas vezes a desmotivação dos produtores em continuar 

com a atividade. 

Entretanto, Dutra et al. (2014) argumentam, que mesmo a aquicultura apresentando 

gargalos produtivos, estes podem ser contornados através de parcerias (cooperativas, 

associações e/ou interação entre produtores), incentivos fiscais e auxilio técnico público 
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atuante nesta atividade, possibilitando que as pequenas propriedades se façam mais 

competitivas no mercado. 

Independentemente do interesse pelo desenvolvimento aquícola, ao que se refere à 

organização dos piscicultores a alguma associação ou cooperativa, todos os entrevistados 

afirmaram não ter vínculo a nenhuma destas, sendo considerados piscicultores individuais, o 

que eles mesmos acrescentam que não é uma boa alternativa, uma vez que, se obtivessem 

organização e união com o mesmo propósito, as dificuldades com a atividade poderiam ser 

minimizadas. Da mesma maneira, Silva (2015) acrescenta que este caso é semelhante ao da 

pesca artesanal neste mesmo município, que geralmente também é exercida por produtores 

autônomos, em regime de economia familiar ou individual.  

Pedroza-Filho e Routledge (2016) dizem que a ausência de organizações de 

produtores, evidencia ainda mais os problemas dentro e fora da porteira, tendo em vista a 

maior dificuldade em conseguir economias de escala e acessar tecnologias individualmente. 

Outra consequência é a dificuldade que essa ausência traz à comunicação entre os atores 

sociais, a procura por cursos de capacitação e troca de experiências (OLIVEIRA, 2017).  

Da mesma maneira, outro desafio na atividade está relacionado ao que diz respeito à 

existência de algum técnico responsável pelo acompanhamento durante o ciclo de produção 

das pisciculturas (privado ou órgão público), pois cerca de 35% dos produtores direcionavam 

os atendimentos via órgão público (IDAM), no qual as visitas ocorriam assim que solicitavam 

os serviços. No entanto, como o órgão vem enfrentando dificuldades que envolvem a 

disponibilidade de técnicos para a prestação de serviços de assistência, atualmente essa porção 

de piscicultores se encontra sem atendimento.  

Assim, para aqueles que declararam busca de atendimento técnico privado, o 

percentual foi de 24%, os quais acrescentaram que, solicitam esta opção de serviço por 

ultimamente não haver alternativa, já que o órgão público se encontra incapacitado. Por outro 

lado, só consultam a estes (técnicos) em último caso, quando observam uma situação mais 

complexa, com pouca chance de ser resolvida sem um profissional qualificado. E os outros 

41% dos entrevistados que responderam não receber auxílio de profissionais, discorreram que 

até aquele momento não houve necessidade brusca a qual não conseguissem contornar apenas 

com informações de terceiros ou em literaturas de livros, internet e televisão. Por conseguinte, 
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considera-se que a assistência técnica é um componente imprescindível em todas as etapas da 

cadeia produtiva (SOARES, 2002). Pela mesma razão, 

A carência de assistência técnica prejudica o manejo e também dificulta a atuação de 

outras instituições ligadas a setores como pesquisa, gestão ambiental e crédito, uma 

vez que geralmente o serviço de extensão rural possui uma função de intermediação 

entre estes organismos e o piscicultor. (SOUZA e PESSOA, 2014, p. 43). 

Todavia, em relação às outras etapas dificultosas do ciclo, por assim citadas, foram 

colocadas pelos produtores com menor percentual pelo fato de alegarem que ainda são 

problemas que podem vir a ser contornados com um pouco mais de planejamento, 

considerando principalmente boa orientação e técnicas de manejo, mesmo sendo de forma 

individual.  

 Nessa circunstância, quando questionados de modo geral sobre o que consideram 

como principais desafios da atividade piscícola em Humaitá, as respostas foram claras e 

objetivas, contabilizando que mais da metade dos convidados para a pesquisa, chegando a 

64%, discorreram que a falta de incentivo para a execução da atividade é um dos pontos 

cruciais para o “pouco que se tem alcançado até os dias de hoje”. E de acordo com o 

analisado, caso houvesse um olhar mais elaborado do governo para o crescimento e 

desenvolvimento da piscicultura não somente em Humaitá, mas em todo o estado, a 

estimativa de produção teria aumento significativo se comparado ao que se tem atualmente. 

Uma vez que, já se tem provado que há condições locais favoráveis para a implantação da 

atividade em distintas regiões do estado, (áreas apresentam pouca aptidão agrícola para 

plantio – características de solo) incluindo Humaitá e principalmente, há demanda pelo 

produto, o que poderia favorecer tanto a economia do estado quanto a melhoria de produção 

das propriedades de pequeno porte. 

 No entanto, Silva (2017, p. 90) afirma que 

Assim como na questão do êxodo rural, a aquicultura familiar também é esquecida 

tanto pelo Plano de Desenvolvimento da Aquicultura Brasileira e o Plano Safra da 

Pesca e Aquicultura quanto pelo Plano Safra/Amazonas. E isso vem de contramão às 

afirmações sobre a importância da Aquicultura Familiar no Estado do Amazonas, 

aonde aproximadamente entre 92 a 95% dos cadastros de aquicultura são realizados 

pelos produtores considerados de porte pequeno ou aquicultores de subsistência. 

 

Sendo que estes planos, se caso fossem programados e postos em prática de maneira 

adequada, poderiam auxiliar não somente os grandes e médios produtores, mas também os 

pequenos, fazendo com que a atividade se consolidasse com mais aproveitamento no 

desenvolvimento econômico, social e ambiental da região. Assim como esclarecido por 
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Meneghetti e Souza (2015), os quais presumem que a inovação tecnológica só será cada vez 

mais acentuada e inclusiva, se houver mais diálogo entre o pesquisador e o agricultor 

amazônico. Isto é, considerando as características de interesse do agricultor, juntamente com a 

adequação da inovação tecnológica ao ambiente que vive. Chamado por Freire (1996), de 

comunicação em um sistema ou método de educação, que procura abranger atitudes de 

igualdade entre os envolvidos.  

Por fim, quanto ao gasto, considerado bastante elevado pelos agricultores indagados 

(18%), e intrinsecamente correlacionado ao primeiro fator (rações) já mencionado, logo, 

como não há apoio direto que possa auxiliar no desenvolver do projeto aquícola, metade dos 

produtores relataram que apresentam dificuldades para fechar o ciclo produtivo, mas, que 

continuam a desenvolver a atividade por “acreditarem em possíveis melhorias com o passar 

dos anos e para não perderem mais uma opção de atividade na propriedade”, mesmo que 

esta ainda não responda o que inicialmente era esperado como retorno financeiro.  

Então, baseado nos dados gerados, pode-se perceber que a piscicultura é um setor que 

pode ter condições de ser desenvolvida pelos pequenos produtores de Humaitá como 

atividade alternativa colaboradora na geração de renda, porém, não neste instante, pois assim 

como diversas outras, ainda está sujeita a uma série de planejamentos para obtenção de 

melhores resultados, partindo inicialmente da adequação ao contexto socioeconômico da 

agricultura familiar da região e modos de produção, pois seu custo é elevado e necessita de 

conhecimento técnico de qualidade. 

3.4 Aspectos ambientais associados à piscicultura de Humaitá: do licenciamento 

ambiental ao uso dos recursos naturais  

 A aquicultura, do mesmo modo que as demais atividades que dependem dos recursos 

naturais necessita de um conjunto de diretrizes, critérios e ferramentas legais que distingam 

seu desenvolvimento garantindo a sua sustentabilidade. Apesar da sua prática milenar, os 

aspectos legais da atividade tiveram maior atenção na segunda metade do século passado 

(SOARES, 2002). Como bem se sabe, a piscicultura é uma atividade antrópica que requer o 

uso dos recursos naturais de água, solo, fauna e flora, portanto, interfere na estabilização dos 

ecossistemas e pode causar desequilíbrios ambientais quando realizada de forma inadequada. 

Mas, concomitante a isto, é fonte de renda de pequenos produtores rurais e está ligada a 
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população da cidade, dado que o pescado é comercializado para servir na alimentação 

(APPOLO e NISHIJIMA, 2011). 

As avaliações relacionadas aos recursos ambientais foram incluídas neste estudo com 

o propósito de mensurar principalmente o índice e qualidade de uso destes (recursos) pelos 

agricultores. Nessa perspectiva, ao analisar as informações foi estabelecido qual o 

desempenho que a piscicultura vem desenvolvendo quando se refere ao bom uso e direitos 

legais sobre o meio ambiente. Lembrando que a não regularização da atividade impossibilita o 

acesso ao crédito, dificulta a comercialização e o acesso a políticas públicas (SOUZA e 

PESSOA 2014). 

No decorrer do ano de 2012, foi constatado que o IPAAM emitiu um total de 253 

licenças de aquicultura, crescendo 62% em 2013 quando totalizou 405 licenças emitidas 

(AMAZONAS, 2014). De acordo com a legislação, as licenças ambientais estão estabelecidas 

no Decreto 99.274/90, que regulamenta a Lei 6.938/81, e detalhadas na Resolução CONAMA 

nº 237/97, onde através desta os proprietários dos imóveis rurais devem recorrer ao órgão 

responsável pela licença para proferir o direito de uso do recurso ambiental o qual necessitará 

utilizar para algum fim, seja ele comercial ou não. Nesse sentido, os dados coletados a partir 

das entrevistas junto aos pequenos piscicultores de Humaitá, revelaram como esse processo de 

legalização vem ocorrendo nas propriedades agrícolas, e como os produtores trabalham com 

os recursos provenientes do meio ambiente para a realização da atividade de criação de 

peixes.  

Com base nos dados adquiridos, todos os proprietários têm conhecimento (sabem da 

exigência) da obrigatoriedade do licenciamento ambiental para o desenvolvimento da 

piscicultura, contabilizando que 82% das propriedades abordadas apresentam licença de 

operação expedida pelo órgão ambiental competente, atestando cumprimento da legislação 

vigente, ao mesmo tempo em que, 12% se encontram em processo de tramitação e 6% ainda 

não entraram com o pedido de legalização (Figura 8).  
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FIGURA 8. Percentual dos estabelecimentos aquícolas com relação aos processos de Licenciamento Ambiental 

em Humaitá-AM, entre os anos de 2017/2018, entrevistados para a realização do estudo: “Aquicultura no 

desenvolvimento socioeconômico de agricultores familiares em Humaitá-AM”.  

Curiosamente, quando indagados se o órgão ambiental competente já esteve presente 

em suas propriedades, para fiscalização ou orientação sobre a importância da regularização 

ambiental e bom uso dos recursos naturais, 82%, compreendendo neste percentual apenas 

licenciados, responderam que “sim”, porém, o órgão apenas fiscalizou (visitou), como de 

praxe, fazendo algumas observações básicas, de acordo com a legislação, sem orientações de 

bom uso dos recursos. Quanto aos que responderam que não obtiveram nenhuma visita do 

órgão responsável, estes foram incluídos em 12%, não sendo licenciados, destacando que um 

dos entrevistados relatou que recebeu somente a visita do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). O restante dos proprietários, 

contabilizado em 6% acrescentou que não saberia informar sobre o assunto, pois na época 

ainda não estava responsável pela atividade. 

Em face, para a piscicultura, se aplica uma série de leis ambientais, sanitárias e de 

saúde pública, que servem para ajustar a atividade desde a sua implantação, instalação, e, por 

fim, durante seu funcionamento, sendo estas no padrão de grande, médio ou pequeno porte. E 

a importância das questões legais na piscicultura fica clara quando reocupamos o potencial 

educador das leis e não o punidor, ou seja, adequar a atividade às leis existentes é uma atitude 

de exercer a cidadania e promover a sustentabilidade (APPOLO e NISHIJIMA, 2011). 

Diante do exposto, ao relatarem sobre as dificuldades encontradas na busca do 

licenciamento ambiental para a piscicultura, um dos pontos mais citados foi a demora do 

órgão ambiental, sendo colocado em 55% das respostas apontadas pelos atores da pesquisa, 

82%

12%

6%

Licenciamento Ambiental

Em tramitação

Ainda não legalizou
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onde alguns até comentaram que: “o órgão ambiental demora muito com o processo, que é 

burocrático”(P). Outros 30% exclamaram que, a falta de técnicos é um dos principais 

problemas para adquirir a licença, pois geralmente há pouco a quem se possa recorrer, 

permanecendo na espera daqueles que são disponibilizados pelo órgão competente. Além 

disso, o custo no decorrer do processo de licença também foi citado, porém, por apenas 7%, 

sendo completos por mais 8% divididos igualmente para a falta de informação, quando se 

refere à legalização do local e para àqueles que declararam que não enfrentaram problemas na 

busca da licença junto ao órgão ambiental.  

Martins (2008) concluiu através de seus estudos, que a maior dificuldade encontrada 

para obter a expedição da licença de operação em Humaitá, é a falta de requisitos básicos, tais 

como: Regularização Fundiária dos imóveis ocupados e respectivos documentos de posse das 

ocupações; planta do imóvel rural legendada e ilustrada, abrangendo a área total do imóvel, 

área do projeto, área de preservação permanente, área de reserva legal, cursos d’água, 

assinada pelo responsável técnico habilitado. 

Desta forma, analisando minuciosamente, tanto o Plano de Desenvolvimento da 

Aquicultura Brasileira quanto o Plano Safra da Pesca e Aquicultura, Silva (2017, p. 64) 

observou que estes  

Não contemplam qualquer ação voltada especificamente para o combate dos 

possíveis impactos ambientais provenientes das atividades aquícolas. Mas, que o 

Plano Safra/Amazonas visa o combate a tais impactos ambientais amparando-se na 

Lei Estadual da Produção Aquícola Sustentável. 

No entanto, mesmo com esta visão de minimização dos impactos ambientais, as 

circunstâncias observadas ainda apontam que a sustentabilidade aquícola não se remete 

simplesmente à implementação de planos ou programas que estabeleçam estes objetivos, mas 

sim, se estes serão postos em prática de maneira coerente ao sistema disseminado para a 

região, de modo que sejam medidas que realmente seja nos moldes cabíveis à questão social, 

econômica e ambiental, principalmente ao alcance dos pequenos piscicultores.  

A partir da conversa em que já se abordava as questões ambientais voltadas à atividade 

aquícola, os piscicultores também foram indagados com a seguinte pergunta: “Qual a 

procedência da água utilizada no sistema de produção?” E como resposta compreendeu-se 

que em 41% das propriedades se faz uso de poços para suprir a necessidade da piscicultura, 

18% utilizam represa, 17% trabalham com poços e nascentes. Os demais, distribuídos 
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igualmente com percentual de 6% cada um, trabalham com poços e reservatórios, poços e 

represas, nascentes e córregos. Acrescentando que, a captação dessa água é realizada por meio 

de bombas, encanamentos, chuvas e nascentes, variando por propriedade e estações do ano, 

que mesmo não sendo bem definidas na região, têm seu nível de interferência no ciclo de 

produção, principalmente na época de estiagem.  Santos (2009) diz, que na criação de peixes, 

o piscicultor deve ter noção da qualidade, quantidade e a origem da água, devendo obedecer a 

normas e parâmetros de projetos, além do balanço quanti-qualitativo da água utilizada para 

suprir as necessidades da sua localidade de produção.  

Neste âmbito, dentre os proprietários aquícolas, somente o percentual de 6% se 

destacou quando questionado sobre a outorga da água, declarando que já entrou com a 

solicitação dos documentos legais que provam o uso autorizado pelo órgão ambiental 

responsável e que o processo já se encontra em tramitação. Evidenciando que, este percentual 

está associado à questão do planejamento da atividade daqueles piscicultores que têm apenas 

a aquicultura como atividade principal. Em função disso, mesmo com a presença e 

disponibilidade do grande volume de água doce contida no Brasil, para o cultivo de peixes, 

existem problemas inerentes quanto à melhor forma de utilização deste recurso natural, 

justificando a partir dessa perspectiva, a licença via órgãos ambientais (TEIXEIRA et al., 

2006). 

 Quanto ao manejo profilático do sistema de produção, mais especificamente com a 

periodicidade da retirada de sedimentos e plantas aquáticas de viveiros e reservatórios, 

aproximadamente mais da metade (53%) dos piscicultores entrevistados confirmaram que 

realizam sempre que necessário essa técnica de manejo. Não deixando de considerar, que essa 

etapa é um dos critérios indispensáveis para que se desenvolva uma produção saudável, 

consistindo em atos que podem influenciar positivamente se executados de modo correto, 

chegando a evitar o surgimento de doenças nos peixes, má qualidade da água e com isso 

maiores gastos com tratamentos do plantel.  

Contudo, os 47% que discorreram a não realização do processo de limpeza, 

explicaram que não observaram elevada necessidade da técnica e que até então ainda não 

notaram problemas que condizem diretamente com a falta desse tipo de manejo, mas 

exclamaram que procuram evitar ao máximo o excesso de alimentos, como cuidado para 

prevenir a fermentação proveniente do acúmulo de restos da ração na água e até mesmo a 

eutrofização. Assim sendo, os alimentos fragmentados e não ingeridos poluem a água, 
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ocasionam stress devido ao esgotamento de oxigênio dissolvido, influenciando na quantidade 

de matéria orgânica que afeta o crescimento e o estado sanitário dos peixes. Além disso, a má 

disponibilidade de alimento aos animais influencia significativamente no acúmulo de dejetos 

nos viveiros (SILVA, 2007). 

Para o descarte dos sedimentos originados do sistema de produção, incluindo a água 

pós despesca, analisando cautelosamente as informações, observou-se que aqueles produtores 

que lidam com manejo sanitário regularmente, procuram depositar os resíduos, em áreas de 

campo ou fazem reaproveitamento, transformando-os em adubos para o plantio existente na 

propriedade. Do mesmo modo, a água que é retirada dos sistemas de produção após a 

realização da despesca, na maioria das propriedades é reutilizada ou então tratada para 

posterior despejo em outros corpos hídricos.  

De acordo com Costa-Pierce (2002) como a aquicultura sustentável pode ocorrer em 

todos os níveis tróficos, é provável que os resíduos retirados de algum tipo de produção ou 

cultura, possam ser utilizados como recurso em outras, se devidamente gerenciados. 

Ajudando a conservar os recursos naturais e manter ou melhorar a qualidade do ambiente.  

 Porém, a intensidade do uso e a qualidade de insumos e alimentos utilizados na 

produção definem a severidade do impacto ambiental causado pela piscicultura, em relação 

direta com a intensificação dos sistemas de produção (CYRINO, 2012). No entanto, esta 

vertente não se sustenta quando designada às técnicas de manejo que o modelo tem exigido, 

principalmente ao que se refere à importância do contexto ambiental vinculada ao uso de 

ração artificial. Sendo que esta ligação está pouco fundamentada nos princípios do bom uso 

dos recursos naturais, implicando em uma abordagem que consista no uso de grãos para 

formulação de rações, até os impactos ambientais decorrentes dos atos necessários desta 

demanda de mercado. Enfatizando que, se colocarmos em questão a elevada produção e uso 

de ração na alimentação piscícola, vemos que uma das ações altamente impactantes está 

relacionada ao fator mencionado (produção de grãos), logo, os ingredientes necessários são 

derivados de produções largamente intensivas. 

Em vista disso, a preservação do meio ambiente pressupõe a procura da 

sustentabilidade do meio físicobiótico, onde a exploração dos recursos naturais deve ser 

praticada de tal maneira que se assegure a qualidade de vida das gerações futuras 

(SCHIRMER e CARDOSO, 2011). E ainda, Chaves e Silva (2006) também complementam 

que é possível integrar a piscicultura com a agricultura irrigada, pois além de implicar em 
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maior diversidade de produtos, ainda faz aproveitamento de recursos não explorados. No 

entanto, neste trabalho ainda foram identificados alguns casos de descarte em áreas de campo 

e igarapés, sem qualquer tratamento prévio. 

Então, durante esta etapa da entrevista, onde foi abordado o tema ambiental ligado ao 

manejo sanitário, deixando em evidência que os cuidados em ambiente natural abrangem sua 

carga de dificuldade mais acentuada em comparação ao ambiente controlado, perguntou-se se 

em algum momento do ciclo produtivo, houve a ocorrência de doença nos peixes e como 

conseguiram tratar esse problema. Na sequência se obteve “não” como resposta em 88% dos 

casos, esclarecendo que os 12% que afirmaram a passagem pelo problema, simplesmente 

utilizaram somente sal iodado, calcário, cal e adubo químico como fontes para o tratamento 

da doença que acometeu a produção. Justificando que, além desses produtos, não houve 

necessidade de aplicar pesticida no sistema aquícola, o que é uma medida positiva para o 

ambiente de produção. Caracterizando que, o monitoramento sanitário se torna crucial para 

assegurar o desempenho produtivo satisfatório e a segurança do sistema de produção 

(TAVARES-DIAS et al., 2013). 

Fechando esta seção, a última pergunta realizada aos pequenos piscicultores de 

Humaitá, foi a seguinte:“O senhor poderia dizer então, se após a implantação da 

piscicultura, o desgaste com a água e solo (recursos naturais) ficou maior e com isso, a 

produção agrícola sofreu algum impacto?”Sendo esta respondida a partir das informações 

que, o único gasto maior dentre todos, é somente com a água, mas com relação aos demais 

(solo, vegetação, etc.) não há gasto, nem impactos notados ao que tange à mudança dos 

recursos naturais presentes na propriedade sobre a produção agrícola. E ainda, como 

complemento na resposta, que, por conseguinte, foi bem objetiva por todos, dois entrevistados 

comentaram que:  

A piscicultura ajudou na disponibilidade de água para a criação de bovinos (P5). 

Melhorou para o plantio na questão de adubação e fornecimento de água para as 

plantas (P8).  

No mais, com as respostas obtidas pôde-se observar que os impactos negativos ao 

meio ambiente, provenientes da implantação das pisciculturas ainda não foram notados 

diretamente pelos piscicultores, ao contrário dos impactos positivos, que já são percebidos 

mesmo que seja de maneira incipiente. No entanto, Schirmer e Cardoso (2011), acrescentam 

que a relação homem-natureza, ou seja, piscicultor e meio ambiente, é direta. E é de grande 
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relevância entender essa relação, em virtude de que hoje não há natureza que não tenha 

sofrido intervenção antrópica, em função dos diversos usos da terra e dos recursos naturais. 

Além do que, na piscicultura, a construção das instalações, açudes e tanques, ocasionam 

alterações nas localidades, sem contar na utilização da água, que é um dos recursos naturais 

mais importantes para a humanidade. 

 Através de tais informações, observou-se que o sistema e o modelo de produção 

empregado pelos pequenos piscicultores do município de Humaitá, ainda podem apresentar 

pouca modificação ao que remete às características de altos impactos ambientais provenientes 

da adoção da atividade nas propriedades rurais. E ainda, além da inclusão da piscicultura, 

principalmente por motivo de diversificação de atividade de renda, observando que a 

atividade vem se desenvolvendo no estado, a implantação da atividade foi inserida nas 

propriedades por haver extensas áreas de campo. Sendo que, este fator é bastante 

característico em todos os estabelecimentos agrícolas visitados, sem contar pelo 

favorecimento quanto ao abastecimento hídrico, logo, as localidades se encontram próximas a 

igarapés ou têm características de solo encharcado.  

 Então, de acordo com os dados fornecidos pelos próprios piscicultores, as áreas não 

sofreram desflorestamento, esclarecendo que apenas 6% ainda não solicitaram licenciamento 

ambiental para operar legalmente a atividade. Mas, mesmo assim, verificou-se que a 

piscicultura para a agricultura familiar de Humaitá ainda é caracterizada como pouco 

sustentável movida por pacotes tecnológicos, baseado em modelos divergentes ao que se 

poderia estabelecer para a região. Porquanto Nunes et al. (2016) acreditam que, só é possível 

alcançar a piscicultura sustentável, para a agricultura familiar, levando-se em conta as 

múltiplas dimensões, apoiada nos princípios da agroecologia, aliando a diversidade de 

saberes, as diferenças regionais e desenhos de agroecossistemas complexos integrando todas 

as atividades. 

 Os mesmos autores salientam que, as dificuldades encontradas para que essa 

integração seja efetivada, também está ligada a institutos e empresas as quais os produtores do 

setor têm dependência, pois mencionam que os bancos estão atrelados ao agronegócio, as 

casas agropecuárias, só trabalham com produtos do agronegócio empurrando cada vez mais os 

camponeses para este modelo de produção, o que confere através da produção agrícola 

apresentada em Humaitá, já que o modelo de piscicultura que se tem, é baseado no cultivo 

convencional, reproduzindo o agronegócio, causador de danos ao ambiente e da divergência 

socioeconômica.  
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CONCLUSÃO 

A agricultura familiar desempenha papel fundamental no contexto econômico do país, 

sendo responsável por boa parte do alimento que chega à mesa do brasileiro. Com esta 

perspectiva, mesmo encarando desafios, é uma categoria que está sempre à procura de 

alternativas de produção que exerça papel significativo em suas características sociais, 

econômicas e ambientais. Baseado nestes critérios, nos últimos tempos a aquicultura vem 

despontando como uma das possíveis atividades alternativas de produção, com possibilidade 

de ser inserida na agricultura familiar brasileira. Então, a partir destes fatos, este trabalho teve 

como objetivo avaliar se a inclusão desta atividade apresenta influência no desenvolvimento 

socioeconômico de agricultores familiares do município de Humaitá-AM, pois de acordo com 

os dados estabelecidos, esta (aquicultura) já se faz presente em quantidade significativa nas 

propriedades agrícolas.  

A partir das informações provenientes do perfil de produção dos piscicultores 

participantes desta pesquisa, foi possível ser levantado um leque de informações que poucas 

vezes ou até mesmo nunca foram discutidas por outros trabalhos para a região. Nesse sentido, 

com os resultados deste trabalho, pôde-se considerar que a inserção da piscicultura como 

fonte de renda nos pequenos estabelecimentos, provocou poucas mudanças junto à produção 

agrícola dos agricultores ao que corresponde a situação social, econômica e ambiental, 

variando minimamente entre as propriedades. 

Assim, a piscicultura é tida como atividade complementar para aquelas famílias que 

possuem outras opções de renda agrícola na propriedade, não sendo utilizada como atividade 

principal devido à obtenção de baixo lucro. Já para as propriedades que têm a piscicultura 

como única fonte de renda no estabelecimento agrícola, estas desencadeiam melhorias devido 

ao empenho na atividade ser direcionado apenas para este setor. Todavia, a piscicultura em 

Humaitá ainda caracteriza-se como atividade pouco fortalecida para o desenvolvimento da 

agricultura de pequena escala da região, mas que futuramente este panorama pode ser 

transformado, principalmente se houver incentivo do governo.  

Quanto às principais dificuldades enfrentadas pelos piscicultores, concluiu-se que o 

principal foco de limitação ao que tange o desenvolvimento da atividade na região, está 

associado à ausência de incentivo mediante políticas públicas que contemplem o setor, logo, 

em função deste ato, os demais problemas se estabelecem, contribuindo a consequentes 
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motivos que derivam desde a aquisição de insumos (principalmente a ração) à 

comercialização do produto final, influenciando de maneira sólida no sucesso da atividade.  

Com relação à avaliação da utilização dos recursos ambientais na atividade, pôde-se 

considerar que o sistema e o modelo empregado pela piscicultura de base familiar 

humaitaense não é sustentável, pois ainda consiste na difusão baseada nos moldes do 

agronegócio, configurada fundamentalmente via pacotes tecnológicos os quais os pequenos 

produtores são prejudicados em virtude do baixo acesso a estas condições de produção, 

levando-os ao risco de abandono da atividade, sem contar pelos impactos ambientais 

decorrentes do sistema de cultivo, que mesmo pouco perceptível na visão dos piscicultores, 

são gerados a partir da necessidade da implantação desses pacotes. 

 Por fim, através deste estudo, concluiu-se que para que a aquicultura possa fortalecer 

socioeconomicamente e se tornar alternativo na produção agrícola familiar de Humaitá/AM, é 

indispensável que sejam implementadas políticas públicas que funcionem, sendo moldadas 

através da realidade dos agricultores da região, utilizando menos pacotes tecnológicos que não 

tenham compromisso com as relações sociais, econômicas e ambientais locais. Ou seja, que a 

visão de crescimento e desenvolvimento se faça presente de acordo com as necessidades dos 

atores envolvidos e não apenas como meros planos programados para dar certo, sem cogitar 

consequências desastrosas associadas à difusão mal elaborada de seus objetivos. 
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APÊNDICE A 

 

Mestrado em Ciências Ambientais – PPGCA 

Pesquisadora: Maria Francisca da Graça Cruz 

Questionário da entrevista semiestruturada aos agricultores-piscicultores do município 

de Humaitá/AM 

Data:___/___/___ 

Entrevistador:__________________________________________________________ 

Entrevistado:___________________________________________________________ 

Idade:_______________Naturalidade:______________________________________ 

Coordenadas da propriedade:_____________________________________________ 

 

1) Nível de escolaridade:  

(  ) Ensino Fundamental Incompleto     

(  ) E.F.C.       (  ) Ensino Médio Incompleto       (  ) E.M.C.  (  ) Ensino Superior 

 

2) Possui o título da terra ou outro documento? Qual? 

(   ) Sim  (   ) Não  _________________________________________________ 

 

3) Existe água encanada/saneamento/energia elétrica?  

(   )Sim, apenas energia elétrica                                                                                    

(   )Sim, água encanada e energia                                                                                    

(   )Sim para todos                                                                                    

(   )Não 
 

4) Há quanto tempo existe sua criação de peixes? 

(  ) Menos de 2 anos 

(  ) 2-5 anos 

(  )5-8 anos 

(  ) Acima de 8 anos 

 

5) Qual tamanho da sua propriedade (ha)? 

 _______________________ 

 

6) Como foi a implantação da piscicultura? (quem realizou o projeto de implantação – se 

houver) 
 ________________________________________________________________________________ 

 

 A área implantada com tanques atualmente tinha implantado algum cultivo? 

Sim _______________________________________________________________________ 

Não _______________________________________________________________________ 

 

7) Quais as razões que levaram o Sr./Sra. A iniciar uma criação de peixes? 

_________________________________________________________________________ 
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8) O Sr./ Sra. Já participou de algum curso voltado para geração de renda através da criação 

de peixena sua propriedade? (em caso de sim descrever o nome do curso e o órgão que 

ministrou).  

 _________________________________________________________________________ 

 

9) O Sr. / Sra.  obteve financiamento para construir os tanques/viveiros/barragens? 

Sim. Origem do recurso ___________________________ 

 Não  

10) O Sr. / Sra. Esta vinculada a alguma Associação ou cooperativa? (em caso de sim 

descrever o nome da associação/cooperativa) 

Sim _____________________________________ 

Não 

 

11) Qual o sistema de produção ?  

a. Viveiros/tanques escavados (nº___) 

b. Açudes (nº___) 

c. Barragens (nº___) 

d. Tanques rede (nº___) 

e. Outros: ______ 

 

12) Qual o tamanho da criação piscícola (lâmina d’água) (ha-1)? 

 _______________________ 

 

13) Quais espécies são produzidas? 

 _________________________________________________________________________ 

 

14) Quantos viveiros/barragens o Sr./Sr(a) possui com peixes? Tem estimativa da quantidade 

por tamanho? 

_________________________________________________________________________ 

 

15) Quantos alevinos foram estocados e quantos têm atualmente?(descrever por viveiros se 

necessário) 

_________________________________________________________________________ 

16) Onde foram adquiridos os alevinos? 

_________________________________________________________________________ 

17) Como foram transportados até a propriedade? 

 _________________________________________________________________________ 

 

18) Quantas vezes os viveiros foram despescados? (descrever por viveiros se necessário) 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

19) Quantos kg de peixe foram despescados na última produção? 
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_________________________________ 

20) Quantos kg de peixe foram vendidos na última produção? 

_________________________________ 

21) Como é realizada a venda do peixe? 

________________________________________________________________________ 

 

22) Os animais são alimentados somente com ração? (descrever o manejo alimentar/vezes 

por dia/fase/de qual forma-manual ou não) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

23) Onde a ração é comprada? (descrever as rações por fase de desenvolvimento, se houver 

distinção) 

_________________________________________________________________________ 

 

24) Pessoas de fora da família são contratadas para ajudar na criação dos peixes? 

a. Não     

b. Sim     

Permanentemente. Nº pessoas:_____ 

 Temporariamente. Nº pessoas:_____ 

 

25) Existe algum técnico responsável pela piscicultura? 

a. Não 

b. Sim: 

i. Privado/ contratado 

ii. Público – órgão: ________________ 

 

26) Qual a frequência em que ocorrem estas consultas técnicas/ visitas técnicas? 

_________________________________________________________________________ 

27) Qual(is) etapas da produção são enfrentadas maiores dificuldades? (alimentação/ 

despesca/ escoamento/comercialização/adquirir insumos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

28) Sem ajuda técnica o Sr./ Sra. É capaz de realizar todas as etapas de criação? 

a. Sim      b. Não 

 

29) Qual a área plantada no seu sítio? (se houver, quais culturas?) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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30) Como é feito o plantio, de maneira direta, convencional (uso de insumos químicos)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

31) Utiliza essa produção para alimentação dos peixes? 

________________________________________________________________________ 

32) Utiliza a piscicultura como renda alternativa ou é integrada a lavoura? 

________________________________________________________________________ 

33) Qual das duas considera mais importante a lavoura ou piscicultura? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

34) Que outros animais são criados para comercialização (descrever) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

35) Qual a renda gerada pela piscicultura na propriedade? 

a. Menos que um salário mínimo mensal 

b. 1-2 salários mínimos mensais 

c. 2-4 salários mínimos mensais 

d. 4-6 salários mínimos mensais 

e. Acima de 6 salários 

36) Qual a despesa mensal com a criação de peixes? 

______________________________________________ 

37) Qual a renda gerada proveniente de atividade agrícola (exceção à piscicultura) em sua 

propriedade? 

a. Menos que um salário mínimo mensal 

b. 1-2 salários mínimos mensais 

c. 2-4 salários mínimos mensais 

d. 4-6 salários mínimos mensais 

e. Acima de 6 salários 

38) Qual a relevância (importância) da agricultura através da piscicultura? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

39) Para o (a) Sr ou Sra, quais as principais mudanças ocorridas na sua qualidade de vida com 

a inclusão da piscicultura como fonte de renda (melhorou/piorou/por que)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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SAÚDE  

40) Tem acesso a agentes municipais de saúde na sua localidade?  

(   )Sim  (   )Não 

41) Considera os serviços de saúde prestados na sua localidade satisfatórios? 

(    ) Sim (   ) Não 

42) Com o projeto houve mudanças na qualidade da saúde? 

(   )Sim  (   )Não 

AMBIENTAIS 

43) É do seu conhecimento a obrigatoriedade do Licenciamento Ambiental para o 

desenvolvimento da atividade (Piscicultura)? 

(   ) Sim     (   ) Nao 

44) O empreendimento possui licença de operação expedida pelo órgão ambiental 

competente, atestando o cumprimento da legislação ambiental vigente? 

(   ) Sim    (   ) Não 

45) O órgão ambiental competente, já esteve presente em algum momento em sua 

propriedade para fiscalizar o local ou realizar orientação sobre a importância da 

regularização ambiental? 

(   ) SIM   (  ) NÃO 

46) Qual a maior dificuldade encontrada pelos piscicultores na busca pelo licenciamento 

ambiental? 

(  ) Falta de informação       (  ) Demora do órgão ambiental      (  ) Falta de técnicos     

(  ) Custos 

47) Existe algum tipo de assistência técnica especializada realizada pelo órgão público 

competente (IDAM)? 

(  ) SIM    (  ) NÃO 

48) Qual a procedência da água utilizada no sistema de produção? 

(  ) Represa; (  ) Córrego; (  ) Rio; (   ) Nascente; (  ) Poços; Outros _____________ 

49) Tem documentos legais que provem o uso autorizado da água pelo órgão competente 

(Outorga da água)? 

(   ) SIM   (  ) NAO 

50) São tomadas algumas medidas necessárias para evitar a poluição dos aquíferos, lagos e 

outros corpos de agua nas proximidades do sistema de produção? 
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(  ) SIM   (  ) NÃO 

Se sim. Quais ações?_______________________________________________ 

51) Na época da seca, existe algum problema que afete o sistema de produção? 

() SIM    (  ) NÃO 

Se sim. Qual o problema?___________________________________________ 

52) Na época das chuvas, existe algum problema que afete o sistema de produção? 

( ) SIM    (  ) NÃO 

Se sim. Qual o problema?___________________________________________ 

53) São retirados sedimentos e plantas aquáticas dos viveiros e dos reservatórios 

periodicamente? 

(  ) SIM   (  ) NÃO 

Se sim. Onde são depositados?___________________________________ 

54) Após a despesca, onde é despejada a água oriunda dos sistemas de produção? 

____________________________________________________________ 

55) Existe algum tratamento prévio da agua dos sistemas de produção, antes de serem 

despejados no corpo receptor? 

(  ) SIM   (  ) NÃO 

Se sim. Qual o tratamento?_______________________ 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Convidamos Vossa Senhoria para participar da Pesquisa “AQUICULTURA NO 

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DE AGRICULTORES FAMILIARES EM 

HUMAITÁ-AM”, sob a responsabilidade da pesquisadora MARIA FRANCISCA DA GRAÇA 

CRUZ, para o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, do Instituto de Educação, 

Agricultura e Ambiente da Universidade Federal do Amazonas, a qual pretende avaliar a influência da 

produção aquícola no desenvolvimento socioeconômico de agricultores familiares no município de 

Humaitá-AM a partir das principais mudanças ocorridas na vida dos agricultores com a inclusão da 

aquicultura, viabilidade, principais problemas enfrentados, sistema e o modelo de produção 

empregado na unidade agrícola familiar e avaliar a utilização dos recursos ambientais na realização da 

atividade. A orientação desta atividade é feita pelo Prof. Dr. André Moreira Bordinhon, do Instituto de 

Educação, Agricultura e Ambiente da Universidade Federal do Amazonas. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de Entrevista com auxílio de Questionário, e 

se consentir, também observações por meio de registros fotográficos da área de estudo. A norma 

considera que, potencialmente, todo experimento ou pesquisa pode provocar danos permanentes ou 

eventuais de natureza física, psicológica, social, moral, intelectual, cultural, espiritual e econômica, 

porém, aplicaremos este Questionário com o maior zelo e ética possíveis, de forma que Vossa 

Senhoria não passe por qualquer constrangimento ou dano, em todas as etapas deste Projeto, como 

orienta o Comitê de Ética desta Universidade. Assim, qualquer incidente ocorrido no decorrer da 

pesquisa será cuidadosamente amparado e ressarcido. Se você aceitar participar, estará contribuindo, 

de forma importantíssima, para o desenvolvimento desta Pesquisa, visto o grande conhecimento que 

Vossa Senhoria possui acerca do tema da mesma (Aquicultura). 

Se depois de consentir em sua participação Vossa Senhoria desistir de continuar participando, 

tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes, 

durante ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. 

Vossa Senhoria não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os 

resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo 

guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, a Vossa Senhoria poderá entrar em contato com o 

pesquisador no endereço Rua 29 de Agosto n. 786, Bairro Centro, Humaitá, Amazonas, CEP 69.800-

000, pelo telefone (97) 3373-1180 / (97) 98102-1268ou poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa – CEP/UFAM, na Rua Teresina, 495, Adrianópolis, Manaus-AM, telefone (92) 

3305-1181, email: cep.ufam@gmail.com.  

Consentimento Pós–Informação 

Eu,___________________________________________________________, fui informado 

sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. 

Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair 

quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo 

pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

Data: ____/ ____/ _____ 

__________________________________ 

Assinatura do participante 

 

__________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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